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Bevezető 

A gömbi geometria fogalmával már a gimnáziumban megismerkedtem. Az egyik mate-

matika tanárunk többször is utalt arra, hogy ha jól haladunk az előírt tananyaggal és marad rá 

időnk, az utolsó évben foglalkozunk egy keveset gömbi geometriával is. Pontosan nem 

tudtuk, hogy ez mit is foglal magába, csak a teremben kiállított, a plafonról lelógó, különböző 

ábrákat tartalmazó gömbök árulkodtak arról, hogy valami izgalmas vár ránk. A 10. osztályt 

egy másik iskolában kezdtem meg, így sajnos ebben nem lehetett részem.  

Az egyetemi évek során, a geometria órákon ismét találkoztam gömbi geometriával, bár 

csak említés szintjén került elő, mint érdekesség. A második évben láttam, hogy van lehetőség 

felvenni azt a tárgyat, hogy „Nem-euklideszi geometriák az iskolában (I.-II.)”, ahol kicsit 

közelebbről megismerkedhettünk a gömbi geometria alapjaival. Nagyon elnyerte tetszésemet 

ez a tárgy, ugyanis nemcsak egy számomra addig ismeretlen világgal találkozhattam, hanem 

azon az órán egyszerre lehettünk „gyerekek” és leendő tanárok, azaz nemcsak szakmailag 

nyertünk vele sok újat, hanem számos pedagógiai jótanácsot is kaptunk. 

Mindig is úgy képzeltem, hogy a szakdolgozatom témáját a geometriai területéről fogom 

választani, hiszen ez mindig is közelebb állt a szívemhez, mint bármely más ága a 

matematikának. A fentebb említett kurzus elvégzése után döntöttem amellett, hogy ez egy 

gömbi geometriai munka lesz. Mint leendő matematika tanár, azt szerettem volna, hogy a 

munkámnak a későbbiekben is hasznát tudjam venni. Ha lesz rá lehetőségem, mindenképpen 

szeretnék a jövőben gömbi geometriával is foglalkozni az iskolában, ahol tanítok majd, akár a 

tanóra, akár szakkör keretein belül. Mint már említettem, ezzel a témakörrel az egyetemen a 

kötelező órákon nem sokat foglalkoztunk, érdemesnek tartottam tehát, hogy kicsit jobban 

elmélyüljek az anyagban. A választásom a háromszögek néhány nevezetes vonalára és 

pontjára esett, ugyanis ezekkel sokat foglalkozunk az általános iskolában és gimnáziumban 

egyaránt, izgalmas kihívásnak láttam mindezt megvizsgálni a gömbfelületen is. 

Természetesen rengeteg nevezetes vonalról és pontról beszélhetnénk, a szakdolgozatomban 

elsősorban azokat részesítettem előnyben, amelyek feldolgozása középiskolai környezetben is 

megvalósítható. 

Röviden szeretném kifejteni, hogy miért is tartom jó ötletnek, hogy a gyerekeket 

megismertessük a gömbi geometria alapjaival. Főleg a fiatalabb korosztály számára nagy 

előnye a gömbnek, hogy a végtelen síkkal ellentétben, ez egy kézbe vehető, véges felület, 

amellyel ráadásul számtalan helyen találkozunk a mindennapokban.  



 

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a gömbi geometr

tudományokban és a technikában, mint a síkgeometriáé, nézzük csak meg a pilótákat, 

hajósokat, csillagászokat, mérnököket, fizikusokat, orvosokat… stb. 

Az egyik leghatékonyabb módszer az alapok megtanítására az, ha a sík

fogalmakat, összefüggéseket megpróbáljuk átültetni a gömbfelületre. Amennyiben egy síkbeli 

lépés nem működik az új felületen, megpróbálunk új utakat keresni. Ez által azt is elérhetjük, 

hogy a síkgeometriai fogalmakat jobban, mélyebben megérts

kialakíthatunk bennük egy másfajta szemléletet, gondolkodásmódot. Az újabb problémák, 

kérdések felvetése, megoldása, megválaszolása izgalmas kihívást jelenthet mindenki számára, 

megtapasztalhatják, hogy kreativitással, sok ötlettel, 

kitalálni, felfedezni, ami egyrészt fejleszti a gondolkodásukat, fejleszti a térlátásukat, másrészt 

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók érdekl

tantárgy iránt. Létezik egy oktatóesz

köz, az ún. Lénárt-gömb készlet, amely 

a legegyszerűbb síkgeometriai szerkesz

tő eszközök gömbi megfelelő

mazza. Mindez hatalmas segítséget jelent 

a tanításban, hiszen segítségével köny

nyedén és pontosan végezhetünk gömbi 

szerkesztéseket. Lénárt Istvánnak a „Sík és 

gömb - Nem-euklideszi kalandok a rajz

gömbön” című könyve számos kísérletet 

tartalmaz, rendkívül nagy segítségére szolgálhat a pedagógusoknak, illetve azoknak, akiknek 

érdeklődését felkelti a gömbi geometria. 

Az első fejezetben áttekintjük a legalapvet

mint ahogy a szakdolgozat címe is utal rá, a háromszög egy

pontjával fogunk foglalkozni. 

Szeretném megköszönni Lénárt István tanár úr

kísérte végig a munkámat, érdekes és izgalmas óráival nagyban hozzájárult a szakdolgozatom 

megírásához. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni dr. Rózsahegyiné 

Vásárhelyi Évának, hogy vállalta a témavezet

  

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a gömbi geometria alkalmazása ugyanolyan fontos a 

tudományokban és a technikában, mint a síkgeometriáé, nézzük csak meg a pilótákat, 

hajósokat, csillagászokat, mérnököket, fizikusokat, orvosokat… stb.  

Az egyik leghatékonyabb módszer az alapok megtanítására az, ha a sík

fogalmakat, összefüggéseket megpróbáljuk átültetni a gömbfelületre. Amennyiben egy síkbeli 

ködik az új felületen, megpróbálunk új utakat keresni. Ez által azt is elérhetjük, 

hogy a síkgeometriai fogalmakat jobban, mélyebben megértsék a tanulók, valamint 

kialakíthatunk bennük egy másfajta szemléletet, gondolkodásmódot. Az újabb problémák, 

kérdések felvetése, megoldása, megválaszolása izgalmas kihívást jelenthet mindenki számára, 

megtapasztalhatják, hogy kreativitással, sok ötlettel, munkával ők is képesek „új” dolgokat 

kitalálni, felfedezni, ami egyrészt fejleszti a gondolkodásukat, fejleszti a térlátásukat, másrészt 

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók érdeklődését felcsigázza a matematika 

tantárgy iránt. Létezik egy oktatóesz-

gömb készlet, amely 

bb síkgeometriai szerkesz-

 eszközök gömbi megfelelőit tartal-

mazza. Mindez hatalmas segítséget jelent 

a tanításban, hiszen segítségével köny-

nyedén és pontosan végezhetünk gömbi 

Istvánnak a „Sík és 

euklideszi kalandok a rajz-

 könyve számos kísérletet 

tartalmaz, rendkívül nagy segítségére szolgálhat a pedagógusoknak, illetve azoknak, akiknek 

dését felkelti a gömbi geometria.  

 fejezetben áttekintjük a legalapvetőbb fogalmakat, a további fejezetekben pedig, 

mint ahogy a szakdolgozat címe is utal rá, a háromszög egy-egy nevezetes vonalával, illetve 

pontjával fogunk foglalkozni.  

Szeretném megköszönni Lénárt István tanár úrnak, hogy nagy türelemmel és szeretettel 

kísérte végig a munkámat, érdekes és izgalmas óráival nagyban hozzájárult a szakdolgozatom 

megírásához. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni dr. Rózsahegyiné 

Vásárhelyi Évának, hogy vállalta a témavezetői szerepet. 
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1. Az alapfogalmak összefoglalása 

Mint látni fogjuk, a szakdolgozat egészét átszövi egyfajta párhuzam, amit az euklideszi sík és 

a gömbfelület között vonunk. Megvizsgáljuk, hogy a síkon megismert fogalmak, tételek 

miként érvényesülnek egy „új világban”, hasonlóságokat, illetve különbségeket keresünk. 

Mivel bármely két gömb hasonló, és majd a későbbiekben megállapítjuk, hogy gömbfelületen 

a távolság nem függ a sugár nagyságától, ezért a továbbiakban a gömbre vonatkozó állítások 

tetszőleges gömbre igazak lesznek. 

1.1. Amikor egy geometriát szeretnénk bármilyen felületen felépíteni, először meg kell 

állapodnunk abban, hogy mit tekintsünk a legegyszerűbb geometriai alakzatnak, amelyre 

aztán vissza tudunk vezetni minden további alakzatot. Ez legyen síkon és gömbön egyaránt a 

pont (itt megjegyeznénk, hogy a pont kiválasztása nyilvánvalónak tűnhet, de egyáltalán nem 

az, mást is választhatnánk, amire aztán felépítjük a geometriánkat: például Riemann-nál 

találkozhatunk olyan esettel, hogy az átellenes pontokat nevezi ki legegyszerűbb 

alakzatoknak, amelyeket aztán egy pontnak tekint.) A pontnak nincs kiterjedése, lényegében 

csak egy helyet jelöl. Ez azonban nem definíció, csak egyfajta értelmezés. „Pont az, aminek 

nincs része” – így definiálta Euklidész a pontot az Elemek című művében i.e. 300 körül. 

Tudjuk Euklidészről, hogy minden általa használt fogalomra akart adni egy meghatározást, 

akkor is, ha esetleg nehézségekbe ütközött. Ennek következtében előfordulnak nála olyan 

definíciók, amelyek később vita tárgyát képezték. Egy-egy elmélet felépítéséhez szükségünk 

van alapfogalmakra, amelyeket nem definiálunk. Ilyen alapfogalom a pont is.  

1.2.1. Szintén az alapfogalmak közé sorolhatjuk az egyenest, amelyet felfoghatunk úgy is, 

mint pontok egy halmazát. Gömbi egyeneseknek az ún. gömbi főköröket tekintjük, amelyek 

valamely, a gömb középpontján áthaladó sík és a gömb-

felület metszeteként állnak elő. Ezek a lehető legnagyobb 

körök a gömbön, szerepük ugyanolyan fontos a gömbi 

geometriában, mint az egyenes vonalaknak a sík-

geometriában. Menelaosz, görög matematikus-csillagász 

volt az első, aki a Kr. e. 100 körül íródott, „Sphaerica” 

című könyvében a gömbi főkört tekintette a síkbeli 

egyenes gömbi megfelelőjének, és világosan 

megkülönböztette a többi gömbi körtől. 
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1.2.2. A sík és gömbfelület egyeneseinek tulajdonságait a következő táblázatban foglaljuk 

össze: 

SÍK GÖMBFELÜLET 

két különböző pont egyértelműen 

meghatároz egy egyenest 

két különböző, nem átellenes pont egyértel-

műen meghatároz egy gömbi egyenest; 

ha a két pont átellenes, akkor rajtuk keresztül 

végtelen sok gömbi egyenes húzható 

 (az euklideszi térben tekintett gömbfelület  

P, P’ pontpárját átellenes pontoknak 

nevezzük, ha a gömb középpontja az őket 

összekötő euklideszi egyenes szakasz 

felezőpontja) 

végtelen hosszú véges hosszú 

nincs középpontja 

két középpontja van, amelyek átellenesen 

helyezkednek el, ezeket nevezzük a gömbi 

egyenes pólusainak (sarkpontjainak); az 

egyenest ez esetben az átellenes pontpár 

polárisának nevezzük 

két különböző pontja három részre bontja: 

két félegyenesre és egy szakaszra 

(két végtelen és egy véges részre) 

két különböző pontja két részre bontja:  

két gömbi főkörívre  

(két véges részre) 

az egyenes szakasz a legrövidebb út két pont 

között 

a gömbi szakasz a legrövidebb út két pont 

között 

két egyenes kölcsönös helyzete:  

egybeeső (végtelen sok közös pont);  

metsző (pontosan egy metszéspont); 

párhuzamos (nincs közös pont) 

két gömbi egyenes kölcsönös helyzete: 

egybeeső (végtelen sok közös pont); 

metsző (pontosan két metszéspont);  

nem beszélhetünk párhuzamosságról 
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1.3. A következőkben a távolság fogalmát vizsgáljuk. Síkon két pont távolságát a rajtuk 

átmenő egyenes mentén mérjük. Fentebb említettük, hogy síkon két különböző pontja hogyan 

osztja fel az egyenest, láthatjuk, hogy csak egy olyan egyenes szakasz keletkezik, amely 

mentén a távolságot mérhetjük. Szükségünk van egy egységre: tetszőlegesen kiválaszthatunk 

két különböző pontot, és azt mondhatjuk, hogy a köztük lévő távolság legyen az egység. Ezt 

tudjuk felezni, negyedelni… stb. Két pont távolsága bármilyen nagy lehet. 

A gömbön hasonló módon két pont távolságát a rajtuk átmenő gömbi egyenes mentén mérjük. 

Ám ez esetben két mérhető gömbi szakasz keletkezik. Megállapodás szerint a nem hosszabb 

mentén mérjük a két pont távolságát. A gömbi főkör hosszát 360°-nak tekintjük, tehát a főkör 

360-ad része lesz a gömbi egységünk. A síktól eltérően a gömbön van felső határa két pont 

távolságának, két pont távolsága legfeljebb 180° lehet. 

1.4.1. A távolságmérés mellett fontos megemlíteni a szögmérést is. A síkot egy pontból 

induló két félegyenese két, nem korlátos részre bontja. Egy-egy ilyen részt (tartományt), 

hozzávéve a két félegyenest (szögszárakat), nevezünk szögnek. Azt, hogy a két szögtarto-

mány közül melyikről van szó, a szárak közé rajzolt körívvel jelezzük. A távolságméréshez 

hasonlóan most is tetszőlegesen választhatunk egy szöget, amelyet egységnek tekintünk: ez 

legyen az egyenesszög (az a szög, amelynek a szárai egy egyenest alkotnak) 180-ad része, ez 

lesz az 1°.  

A gömbfelületen egy adott pontból kiinduló két félegyenes  

(ez nem a megszokott értelemben vett félegyenes, gömbi félegyenes-

nek a továbbiakban két átellenes pontot összekötő szakaszt, azaz egy 

félfőkörívet, más néven meridiánt fogunk nevezni) az adott pont átel-

lenes pontjában ismét találkozik, így két zárt tartományt határoz meg. 

Ezeket nevezzük szögtartományoknak. Vagyis a gömbfelületen véges 

szögtartományokról beszélhetünk. Természetesen itt is szabadon választhatunk egységet. Az 

elterjedt módszer, hogy az egész felületet 360°-nak vesszük, ennek 360-ad része lesz az egy-

ség, vagyis az 1°. Az egyik legnagyobb előnye a gömbfelületnek a síkkal szemben, hogy míg 

a síkon a távolságot és szöget más-más mértékegységgel mérjük, a gömbfelületen találhatunk 

olyan szakaszt, amelynek a hossza egyenesen arányosan változik a szög nagyságával. Ez a 

szakasz a szög csúcsának polárisán keletkezik, éspedig a szög két szára metszi ki belőle. Ezek 

szerint lehetséges a szöget és a távolságot ugyanazzal a mértékegységgel mérni, tehát 

szabadon összeadhatjuk őket, illetve kivonhatjuk őket egymásból. Erre a későbbiekben példát 

is fogunk látni. 



8 

 

Megjegyzés: a szögmérés síkon is megy hosszúsággal, az egységkör ívének hosszával. 

1.4.2. Két (metsző) egyenes által bezárt szögön, a síkon és a gömbfelületen egyaránt, a 

keletkező szögek közül (ha külön utasítás nincs rá) a nem nagyobbikat értjük. 

1.4.3. A későbbiekben szükségünk lesz a gömkétszög fogalmára. Gömbkétszögnek nevezzük 

a gömbfelület azon tartományát, melyet egy átellenes pontpárra illeszkedő két fél főkörív 

határol, szögei egyenlők és kisebbek 180o-nál. 

1.4.4. Érdemes ezek után megvizsgálni az egyeneseket a merőlegesség szempontjából.  

SÍK GÖMBFELÜLET 

két merőleges egyenes egy pontban  

metszi egymást 

két merőleges egyenes két pontban metszi 

egymást (átellenes pontpár) 

két merőleges egyenes négy derékszöget  

határoz meg 

két merőleges egyenes nyolc derékszöget  

határoz meg 

két merőleges egyenes négy végtelen, 

egybevágó tartományra bontja szét a síkot 

két merőleges egyenes négy véges, egybevá-

gó tartományra bontja szét a gömbfelületet 

nincs síkbeli megfelelője ebben az egyszerű 

formában 

ha két egyenes merőleges egymásra, akkor 

az egyik egyenes pólusa rajta van a másik 

egyenesen, és fordítva 

két metsző egyenesnek nincs közös 

merőlegese 

két különböző egyenesnek egyetlenegy 

közös merőlegese van (a közös merőleges 

pólusai a két egyenes metszéspontjai) 

két párhuzamos egyenesnek végtelen sok 

közös merőlegese van 

két különböző egyenesnek nem lehet egynél 

több közös merőlegese 

egy egyenesre egy adott pontból egyetlenegy 

merőleges állítható 

egy egyenesre egy adott pontból 

egyetlenegy merőleges állítható, kivéve, ha 

az a pont az egyenes pólusa, ez esetben 

végtelen sok ilyen gömbi egyenes létezik 

pont és egyenes távolságán a pontból az 

egyenesre bocsátott merőleges szakasz 

hosszát értjük: ez a távolság lehet 0, ha a 

pont rajta van az egyenesen, felső korlátja 

nincsen, bármekkora lehet a távolság 

pont és egyenes távolságán a pontból az 

egyenesre bocsátott merőleges szakasz hosz-

szát értjük: ez a távolság 0°, ha a pont rajta 

van az egyenesen, és legfeljebb 90° lehet, ha 

a pont az egyenes pólusa 
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1.5.1. A távolság- és a szögmérés bevezetése után beszélhetünk a körökről is. Mind a síkon, 

mind a gömbfelületen helytálló a következő meghatározás: 

Definíció. A körvonal egy adott O ponttól egyenlő távolságra levő pontok mértani helye. Az 

adott O pont a körvonal egyetlen középpontja, az adott távolság a körvonal sugara. 

A síkot egy körvonal két részre bontja, egy véges és egy végtelen tartományra. A véges tarto-

mányt, hozzávéve a körvonalat nevezzük körlapnak. A gömbfelületet egy körvonal két véges 

tartományra bontja. Bármelyiket választva, természetesen hozzávéve a körvonalat, gömbi 

körlapot kapunk. A továbbiakban kör alatt körvonalat értünk (síkon és gömbön egyaránt).  

A síkon a kör középpontja egyértelmű. A gömbfelületen egy körnek két különböző előállítási 

módja is létezik: tekinthetünk rá agy adott O ponttól r távolságra levő pontok halmazaként, de 

az O pont átellenes pontjától, azaz O’ ponttól (180° – r) távolságra levő pontok halmazaként 

is. Azt, hogy melyik pontot értjük a kör középpontja alatt, az határozza meg, hogy a gömb-

felület mely, a kör által meghatározott tartományát jelöljük ki körlapként. A középpontot ez a 

kijelölt körlap tartalmazza.   

A síkon a kör sugarát tetszőleges nagynak választhatjuk, tehát nem beszélhetünk legnagyobb 

körről. Mivel a gömbfelület véges, ezért létezik a sugárnak maximuma, a sugár legfeljebb 

180° lehet (ekkor a kör egyetlen pontból áll). A síkhoz viszonyítva eltérés, hogy létezik 

legnagyobb kerületű kör, ez esetben a sugár 90°. Ezeket a köröket nevezzük főköröknek, 

amelyekről már korábban megállapítottuk, hogy ezek a gömbi egyenesek is egyben. Tehát a 

gömbön fennáll az az érdekesség, hogy van olyan kör, amely egyben egyenes is.  

Fontos különbség még, hogy míg síkon egy adott ponthoz, mint középponthoz és adott 

kerülethez pontosan egy kör tartozik, addig a gömbfelületen két különböző kört is találunk az 

adott középponthoz: az egyik sugara r, a másiké (180° – r), kivéve persze, ha a sugár pontosan 

90°, hiszen ez esetben a kettő egybeesik. 

1.5.2. A kör érintőjét ugyanúgy definiálhatjuk a gömbfelületen, mint a síkon: 

Definíció. Egy kör érintőjén olyan egyenest értünk, amelynek pontosan egy közös pontja van 

a körrel. 

Kiegészítés: a gömbfelületen a főkörökről korábban megállapítottuk, hogy egyben gömbi 

egyenesek is, valamint, hogy két gömbi egyenes vagy egybeeső, azaz végtelen sok közös 

pontjuk van, vagy pontosan két pontban metszik egymást. Tehát a gömbi főköröknek nem 

léteznek érintői, a fenti definíciót csak azokra a körökre értelmezzük, amelyek nem főkörök. 
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A kör érintője a gömbfelületen is rendelkezik a sík-

geometriából jól ismert tulajdonsággal: a kör bármely 

pontjába egyetlenegy érintő egyenes húzható a körhöz, és 

ez merőleges az érintési pontba húzott sugárra. 

A gömbfelületen az érintő egy másik fontos tulajdonsága, 

hogy ha érinti az O középpontú, r sugarú kört egy E pont-

ban, akkor érinti az O’ középpontú, r sugarú kört is az  

E’ pontban, ahol O’ és E’ rendre az O és E pont átellenes 

pontja. 

1.5.3. Egy O középpontú, r sugarú kör polárkörén a következőt értjük: tekintsük a kör 

minden egyes pontjához tartozó polárist. Ezek közös tulajdonsága lesz, hogy az O pont 

polárisával r szöget zárnak be. Ezeknek az egyeneseknek a halmazát nevezzük az  

O középpontú r sugarú kör polárkörének. 

0° < r < 90° esetén ezek az egyenesek két, O illetve O’ 

középpontú (90° – r) sugarú kört érintenek.  

r = 0° esetén az O pont tekinthető ún. elfajuló körnek, 

ekkor a polárkör maga az O pont polárisa lesz. 

Ha r = 90°, vagyis a kör egy főkör, akkor az erre merőleges 

egyenesek halmaza lesz a kör polárköre, amelyek ez 

esetben lefedik az egész gömböt. 

Fontos különbség, hogy síkon egy adott egyenessel adott szöget bezáró egyenesek összessége 

az egész síkot lefedi. Ezzel szemben a gömbfelületen lefedetlen, „üres folt” marad, kivéve, ha 

a szög 90°. 

1.6. Szükségünk lesz a későbbiekben a területmérésre is. A síkon a területegységnek az 

egységnégyzetet választjuk, amelyet feloszthatunk kisebb négyzetekre, amelyek mind 

egybevágóak egymással, és hasonlóak a nagy négyzethez. A gömbön ez nem működik. A 

gömbfelületen tekintsünk egy olyan kétszer derékszögű háromszöget, amelynek a harmadik 

szöge éppen 1°. Ezt a háromszöget fogjuk egy gömbi területegységnek nevezni. Ez alapján 

könnyen meghatározhatjuk az egész gömbfelület területét, ez 720° lesz.  
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1.7.1. Mindezek után térjünk rá a háromszögek rövid tárgyalására. A síkon három nem 

kollineáris pont egyértelműen meghatároz egy háromszöget. Most vegyünk a gömbfelületen 

három tetszőleges pontot: ha kiválasztjuk bármelyik kettőt és összekötjük őket egy gömbi 

egyenessel, akkor ezek két gömbi szakaszt határoznak meg, ezek közül bármelyiket 

tekinthetnénk „oldalnak”. Összefoglalva, a gömbfelületen három nem kollineáris pont nyolc 

háromszöget származtat.  

A munkánk megkönnyítése érdekében, a továbbiakban mi csak 

az Euler-féle háromszögekkel fogunk foglalkozni, amely azt 

jelenti, hogy mindig a nem hosszabb szakaszt választjuk a 

háromszög megfelelő oldalának és nem engedünk meg konkáv 

szögeket. Ezzel biztosítjuk, hogy három nem kollineáris pont a 

gömbfelületen is egyértelműen határozzon meg egy 

háromszöget.  

A gömbfelületen beszélni fogunk úgynevezett elfajult háromszögekről is, vagyis 

megengedjük majd, hogy a három csúcs egy gömbi egyenesre essen. 

Megjegyzés: a síkon egy háromszöget nem csupán három 

csúcsával, hanem három oldalegyenesével is egyértelműen meg 

lehet adni. A gömbön még az Euler-háromszögekből is legalább 

kettő keletkezik.  

A későbbiekben szükségünk lesz a kiegészítő háromszög fogalmára: 

1.7.2. Definíció. Egy gömbháromszög kiegészítő 

háromszögének nevezzük azt a háromszöget, amellyel 

az eredeti háromszög gömbkétszöget alkot. Tehát, ha 

tekintjük az ABC gömbháromszöget, és ha az  

A, B, C pont átellenes pontja rendre az A’, B’, C’ pont, 

akkor a kiegészítő háromszögek a BCA’ háromszög, a 

CAB’ háromszög és az ABC’ háromszög. 
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1.7.3. A síkban jól ismert háromszög-egyenlőtlenség, amely szerint a síkbeli háromszögek 

oldalaira fennáll, hogy bármely két oldal hosszának összege nagyobb a harmadik oldalnál, 

érvényben marad a gömbfelület Euler-háromszögeire is. A gömbi háromszögek oldalhosszára 

vonatkozóan tennünk kell még egy plusz kikötést, aminek nincs síkbeli megfelelője: míg a 

síkon a háromszög kerületének nincsen felső korlátja, addig a gömbfelületen nem tudunk 

akármekkora háromszöget rajzolni, a kerületnek lesz egy felső határa, mégpedig 360°. 

1.7.4. Az egyik legnagyobb eltérés a belső szögek 

összege kapcsán jelentkezik. Tudjuk, hogy a sík-

háromszögek belső szögeinek összege mindig 180°. 

Ezzel ellentétben, a gömbháromszögek belső szöge-

inek összege nem állandó: 180° és 540° között 

változhat, amelyet jól szemléltet a mellékelt ábra.  

Az ún. Girard-formula alapján a gömbi háromszögek 

területe és szögei között fennáll a  

T = α + β + γ – 180° összefüggés, valamint tudjuk, 

hogy a terület egy nemnegatív szám. Mindebből már következik, hogy α + β + γ ≥ 180°. 

Minden szög maximum 180° lehet, így kapjuk meg a felső határt a belső szögek összegére. 

1.7.5. A gömbháromszögek esetén beszélnünk kell még egy nagyon fontos jellegzetességről, 

amelynek a síkon nincsen megfelelője ilyen szemléletes formában. Minden gömbhárom-

szögnek egyértelműen létezik ún. polárháromszöge. Ezt úgy származtatjuk, hogy minden 

gömbi oldalegyenesnek tekintjük a háromszöget tartalmazó félgömbre eső pólusát. Az ily 

módon nyert három pont által meghatározott háromszöget nevezzük az eredeti 

gömbháromszögünk polárháromszögének.  

Megjegyzés: tekinthetnénk éppenséggel a háromszöget nem tartalmazó félgömbre eső 

pólusokat is, ekkor az előbb kapott polárháromszögünk „átellenes párját” kapjuk meg.  

Könnyen belátható, hogy egy ABC gömbháromszög polárháromszögének polárháromszöge 

maga az ABC gömbháromszög.  

A polárháromszög és az eredeti háromszög oldalai és szögei között felfedezhetünk egy 

érdekes összefüggést.  
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Legyen az ABC gömbháromszög  

A csúcsnál levő szöge α, az A csúcs-

csal szemközti oldal pedig „a”. 

Az ABC gömbháromszög polárhá-

romszöge legyen az A*B*C* gömb-

háromszög, amelynek az A* csúcsnál 

lévő szöge legyen α*, ezzel szemközti 

oldala pedig „a*”.  

Ekkor igaz lesz, hogy α* = 180° – a, 

illetve a* = 180° – α.  

 

 

A másik két csúcsra, oldalra illetve 

szögre ugyanez lesz érvényes. Felhasználtuk, hogy a gömbfelületen a szöget és távolságot 

tetszőlegesen lehet összeadni, kivonni. 
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2. Az oldalfelező merőleges és a háromszög köré írható kör 

Először nézzük a síkbeli esetet! 

2.1. Definíció. A háromszög oldalfelező merőlegesei az oldalak felezőpontjaiba állított, a 

megfelelő oldalakra merőleges egyenesek (az oldalszakaszok szimmetriatengelyei). Az 

oldalfelező merőleges azoknak a pontoknak a mértani helye egyben, amelyek az oldalszakasz 

két végpontjától egyenlő távolságra helyezkednek el. 

2.2. Tétel. A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást. Ez a pont a 

háromszög köré írható kör középpontja.  

Bizonyítás: 

Az AB és BC oldal felező-

merőlegese egy O pontban 

metszi egymást. Ha nem 

lenne metszéspontjuk, azaz 

ha párhuzamosak lennének, abból következne, hogy az AB és BC oldal is párhuzamos lenne, 

ami nem lehetséges. Tudjuk, hogy O rajta van AB felezőmerőlegesén, tehát OA = OB. Azt is 

tudjuk, hogy O rajta van a BC felezőmerőlegesén is, azaz OB = OC. Mindebből azt kapjuk, 

hogy OC = OA, azaz O rajta kell, hogy legyen AC felezőmerőlegesén is. Mivel OA = OB = 

OC = r, az O középpontúr sugarú kör mindhárom csúcson áthalad. Be kell még látni, hogy 

bármely háromszög köré egy és csak egy olyan kör írható, amely mindhárom csúcson áthalad. 

Ez viszont következik az alábbi lemmából. 

2.2.1. Lemma. A kört három különböző pontja egyértelműen meghatározza. 

Bizonyítás:  

A bizonyításhoz fogalmazzuk át kicsit a tétel állítását: két 

körnek legfeljebb két közös pontja lehet. Koncentrikus köröket 

nem vizsgálunk, mert azoknak nincsen közös pontjuk. 

Tekintsük a C1 és C2 pontokon áthaladó, O1 és O2 középpontú 

köröket. Mivel O1C1 = O1C2 és O2C1 = O2C2, ezért O1 és O2 rajta van C1C2 szakasz 

felezőmerőlegesén. Feltettük, hogy a két kör nem koncentrikus, azaz O1 és O2 nem azonos, 

ezért kimondhatjuk, hogy a C1 és C2 szimmetrikusan helyezkednek el az O1O2 egyenesre 

vonatkozólag. Ebből már következik, hogy a két körnek nem létezik harmadik közös pontja, 

hiszen a C1 ponton áthaladó, O1 valamint O2 középpontú köröknek további közös pontja, mint 

előbb beláttuk, csak C1-nek az O1O2 centrálisra vonatkozó tükörképe lehet.■ 
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Megjegyzés: a fentiek alapján elmondható, hogy három különböző pont vagy egy egyenest, 

vagy egy kört határoz meg (Bolyai Farkas így mondta ki a párhuzamossági axiómát). 

 

Most pedig megvizsgáljuk, hogy miként módosul a helyzet a gömbfelületen, módosul-e 

egyáltalán. 

A háromszög oldalfelező merőlegeseinek síkbeli definíciója (2.1. Definíció.) átvihető a 

gömbfelületre. 

2.3. Tétel. A gömbháromszög 

oldalfelező merőlegesei egy átellenes 

pontpárban metszik egymást. Ezek közül 

az, amelyik a háromszöget tartalmazó 

félgömbre esik, lesz a háromszög köré 

írható kör középpontja. 

Bizonyítás: 

A síkbeli bizonyítás logikai menete itt 

is alkalmazható, lényegében ugyanazt 

kell csinálni. A különbség csupán 

annyi, hogy a gömbfelületen, mint már 

említettük, bármely két gömbi egyenes 

két pontban, pontosabban egy átellenes 

pontpárban metszi egymást. ■ 

Megjegyzés: a gömbfelületen foglalkozhatunk úgynevezett elfajuló gömbháromszögekkel is. 

Ilyen például, ha egy gömbi egyenest tekintünk gömbháromszögnek. Ebben a speciális 

esetben a három oldalfelező merőleges éppen a háromszögnek tekintett gömbi egyenes két 

pólusában metszi egymást, és mivel a gömbi egyenesek egyben gömbi körök is, van értelme 

azt mondani, hogy a háromszög köré írt kör maga a háromszög. 

Összegzésül azt állapíthatjuk meg a háromszögek oldalfelező merőlegeseivel és a háromszög 

köré írható körével kapcsolatban, hogy lényeges eltérések nem jelentkeznek a sík és a 

gömbfelület között. 
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3. A szögfelezők, a háromszögbe írható kör és a hozzáírható körök 

A következő definíciók egyaránt kimondhatók a síkon és a gömbfelületen. 

3.1. Definíció. Két közös pontból induló félegyenes (szögvonal) két szögtartományra osztja a 

síkot (gömbfelületet). A szögvonal csúcson átmenő szimmetriatengelyének a szögtartomány-

ba eső félegyenese az adott szögtartomány szögfelezője. A szögfelező pontjai egyenlő távol 

vannak a szög száraitól. Teljesül továbbá, hogy a nem nagyobbik szögtartományban csak a 

szögfelező félegyenes pontjai vannak egyenlő távolságra a szög száraitól. 

3.2. Definíció. A háromszög szögeinek felezőegyeneseit a háromszög belső szögfelezőinek, a 

háromszög külső szögeinek felezőegyeneseit pedig a háromszög külső szögfelezőinek 

nevezzük. 

Megjegyzés: a gömbháromszög külső szögeit ugyanúgy definiáljuk, mint a síkháromszögek 

esetén. 

Azt sejtjük, hogy az oldalfelező merőlegesekhez hasonlóan itt se fogunk nagy eltéréseket 

tapasztalni a két geometria között. Először a síkbeli esetet vizsgáljuk meg. 

3.3. Tétel. A háromszög belső szögfelezői egy pontban metszik egymást. Ez a pont a 

háromszögbe írható kör középpontja. 

Bizonyítás:  

Jelölje a háromszög megfelelő oldalait a, b, c, megfelelő szögeit α, β, γ, a hozzájuk tartozó 

szögfelezőket pedig    fα, fβ, fγ.  

 A háromszög szögei kisebbek 180°-nál, ezért a 

szögfelezők az oldalakkal hegyesszöget zárnak 

be. Ebből következik, hogy bármely két 

szögfelezőnek létezik metszéspontja. Legyen fα és 

fβ metszéspontja az O pont. Minthogy a 

szögfelező pontjai a száraktól egyenlő távolságra 

vannak, elmondható, hogy d(a, O) = d(c, O) 

illetve, hogy d(c, O) = d(b, O), amiből kapjuk, hogy d(a, O) = d(b, O). Mivel a háromszög 

szögei 180°-nál kisebbek, ezért teljesül, hogy csak a szögfelező félegyenes pontjai vannak 

egyenlő távolságra a szög száraitól. Mindebből következik, hogy fγ áthalad az O ponton, 

valamint, hogy ez az O pont egyenlő távolságra van a háromszög oldalaitól. Ezt a távolságot 

r-rel jelölve kimondható, hogy az O középpontú r sugarú kör mind a három oldalt érinti, azaz 

beírható kör.  
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Azt kell már csak igazolni, hogy a beírható kör egyértelműen létezik. Ez viszont abból 

következik, hogy a háromszög beírható körének középpontja szükségképpen rajta van a 

szögfelezőkön, ugyanis egyenlő távolságra van az oldalaktól. Ezekről előbb beláttuk, hogy 

egy pontban metszik egymást. A sugár szintén egyértelműen meghatározott, ez az O pont 

oldalaktól vett távolsága.■ 

A gömbfelületen hasonlóképpen járhatunk el. 

3.4. Tétel. A gömbháromszög három belső 

szögfelezője egy közös pontra illeszkedik, amely 

egyenlő távol van a háromszög oldalaitól, így a 

közös metszéspont lesz a háromszögbe írható 

kör középpontja. 

Bizonyítás:  

Ugyanúgy történik, mint a síkon.■  

Megjegyzés: a kapott O pont átellenes pontját is tekinthetjük a beírható kör középpontjának. 

Ha az O pont r távolságra van az oldalaktól, akkor O’ pont oldalaktól mért távolsága 180° – r. 

Megjegyzés: szintén érdemes megvizsgálnunk az elfajuló háromszögeket. Előfordulhat 

például olyan eset, hogy a háromszög szögei pontosan 180°-osak. Ekkor a három csúcs 

kollineáris, a szögfelezők a csúcsokat tartalmazó egyenes 

pólusában metszik egymást, és ha tetszik, mondhatjuk, hogy a 

beírható kör megegyezik magával a háromszöggel, illetve mint 

említettük korábban, a körülírható körrel is. 

 Elfajuló háromszögnek tekinthető egy gömbkétszög is, ahol a 

háromszög két csúcsa meg-

egyezik a gömbkétszög csúcsa-

ival, illetve a harmadik csúcsa rajta van a gömbkétszög 

valamelyik oldalán. Ez esetben a háromszögnek lesz két 

egyenlő, 180°-nál kisebb, és egy pontosan 180°-os szöge. 

Ekkor a két egyenlő szög szögfelezője egybeesik, azaz 

lényegében két szögfelezővel van dolgunk. Ezek 

nyilvánvalóan metszik egymást. 
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A háromszög nevezetes körei közé sorolhatjuk a hozzáírt köröket is. 

3.5. Definíció. Egy síkháromszög hozzáírható körén a háromszög egyik oldalát és a másik 

két oldalának meghosszabbítását érintő kört értjük. 

3.6. Tétel. Egy síkháromszögnek három 

hozzáírható köre létezik. Ezek közép-

pontját az egyik belső szögfelező és a 

másik kettő szög külső szögfelezőjének 

metszéspontja adja meg. 

A bizonyítástól eltekintünk, hasonlóan 

történik, mint a beírható kör közép-

pontjára vonatkozó tétel bizonyítása. 

Megjegyzés: a síkháromszög mind-

három oldalegyenesét csak a beírható 

kör és a három hozzáírható kör érinti, 

ezért ezeket együttesen nevezhetjük a 

háromszög érintőköreinek. 

3.7. A síkbeli definíciót használva, a gömbfelületen is három hozzáírható kört találunk. 

Viszont egy gömbháromszögnek több érintőköre létezik, mint egy síkháromszögnek, ugyanis 

olyan eset is létezik, hogy egy kör mindhárom oldalegyenest az oldalak meghosszabbításában 

érinti. Ha adott egy gömbháromszög és megrajzoljuk a teljes oldalegyeneseit, akkor ezek 

nyolc háromszögre osztják a gömbfelületet, amelyekből 2-2 egybevágó, ezeknek mind létezik 

beírható köre, amelyek mind-mind az eredeti háromszögünk érintő körei lesznek. Ezek szerint 

a gömbön egy ABC háromszögnek nyolc érintőköre létezik, amelyek a következőképpen 

csoportosíthatók: 

• az ABC gömbháromszög beírható köre 

• az ABC gömbháromszög három hozzáírható köre 

• az A’B’C’gömbháromszög beírható köre, ahol A’, B’ és C’ rendre az A, B és C csú-

csok átellenes pontjai (ABC háromszög egybevágó A’B’C’ háromszöggel) 

• az A’B’C’ gömbháromszög három hozzáírható köre 
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Miután megvizsgáltuk az oldalfelező merőlegeseket és a szögfelezőket, a gömbfelületen 

felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi a helyzet a polárháromszögekkel: van-e valamilyen 

kapcsolat az eredeti háromszög oldalfelező merőlegese, szögfelezője és a polárháromszög 

oldalfelező merőlegese, szögfelezője között. 

3.8. Tétel. Bármely gömbháromszög oldalfe-

lező merőlegesei megegyeznek a polárhárom-

szögének szögfelezőivel (pontosabban a rajtuk 

átmenő egyenessel, a továbbiakban így 

értendő), illetve bármely gömbháromszög 

szögfelezői megegyeznek a polárhárom-

szögének oldalfelező merőlegeseivel. 

Bizonyítás: 

Tekintsük az AB oldal felezőmerőlegesét, ezt 

jelöljük f-fel. Legyen F az AB oldal felező-

pontja. Az AB oldalegyeneshez tartozó pólus, amely a polárháromszög csúcsát képezi, legyen 

C’. Azt szeretnénk belátni, hogy f megegyezik a polárháromszög C’ csúcsánál lévő szög (γ) 

szögfelezőjével. Mivel f merőleges az AB oldalegyenesre, aminek C’ a pólusa, és mert 

minden AB oldalegyenesre merőleges egyenes áthalad C’ ponton, így f is áthalad rajta. Tehát 

f két szögtartományra (γ1 és γ2) bontja a γ szöget. Azt kell megmutatni, hogy ez a két szög 

egyenlő nagyságú. A bizonyításhoz felhasználjuk a gömbfelület azon tulajdonságát, miszerint 

a távolságot és szöget tudjuk ugyanazzal a mértékegységgel mérni. Eszerint ha vesszük az  

AB oldalegyenes és a γ szög C’A’ illetve C’B’ szögszárának metszéspontjait (M1 és M2), 

akkor γ1 és γ2 szög nagysága meg fog egyezni FM1 és FM2 szakasz hosszával. Az A csúcs a 

polárháromszög B’C’ oldalegyenesének  egyik pólusa, így bármely pontjától 90° távolságra 

van, azaz AM2 = 90°. Ugyanígy, a B csúcs a C’A’ oldalegyenes egyik pólusa, tehát  

BM1 = 90°. Ezeket összevetve azt kapjuk, hogy AM2 = BM1. De azt is tudjuk, hogy  

F felezőpontja az AB oldalnak, vagyis AF = BF. Felírhatjuk, hogy FM1 = BM1 – BF illetve, 

hogy FM2 = AM2 – AF. Mindebből már következik, hogy FM1 = FM2, azaz igaz lesz, hogy  

γ1 = γ2. Beláttuk, hogy f valóban szögfelező lesz a polárháromszögben. A háromszög másik 

két oldalfelező merőlegese esetén ugyanígy történik a bizonyítás. A tétel második felét úgy 

láthatjuk be a legkönnyebben, hogy a polárháromszög oldalfelező merőlegeseiről mutatjuk 

meg, hogy azok éppen az eredeti háromszögünk szögfelezői, ez pedig ugyanúgy történhet, 

mint a fenti bizonyítás.■ 
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4. A magasság és a magasságpont 

4.1. Általános definíció. A háromszögnek egy csúcsából a szemközti oldalegyenesre állított 

merőleges szakaszt a háromszög magasságának, az ezen átfektetett egyenest a háromszög 

magasságegyenesének nevezzük. 

4.2. A síkháromszögek esetén minden oldalegyeneshez egyértelműen létezik magasságvonal, 

hiszen egy adott pontból egy, az adott pontot nem tartalmazó egyenesre pontosan egy 

merőleges állítható. Azaz minden síkháromszög pontosan három magasságvonallal 

rendelkezik. 

A gömbfelületen ez nem teljesen igaz. Ha 

megfigyeljük a fenti indoklást, kitűnik, hogy a 

gömbfelületen létezik olyan pont, amelyből 

végtelen sok merőleges állítható egy, a pontot 

nem tartalmazó gömbi egyenesre: ez pontosan 

akkor áll fenn, ha a pont az egyenes valamelyik 

sarkpontja. Eszerint speciális eset áll fenn, ha 

az ABC gömbháromszög egyik csúcsa, például 

C, éppen a másik két csúcsot, A-t és B-t tar-

talmazó gömbi egyenesnek az egyik sark-

pontja. Ekkor az AB oldalegyeneshez végtelen 

sok magasságvonal tartozik (ld. ábra). Megjegyeznénk, hogy itt az AB oldalhoz tartozó, de 

különböző magasságok hossza megegyezik, egyaránt 90° lesz. Amennyiben az ABC három-

szögnek három derékszöge van, vagyis a fenti speciális esetben a C csúcsnál is derékszög van, 

minden oldalára elmondható, hogy végtelen sok magasságvonal tartozik hozzá. Ekkor az 

összes magasság hossza 90° lesz.  

Az imént említett speciális esetekben egy gömbháromszögnek végtelen sok magasságvonala 

létezik. Minden más esetben igaz, hogy egy gömbháromszög minden oldalához egyértelműen 

létezik magasságvonal, azaz a gömbháromszög pontosan három magasságvonallal 

rendelkezik. 

Hasonlóan, mint a szögfelezők illetve oldalfelező merőlegesek esetén tettük, itt is érdemes 

megvizsgálnunk, hogy egy háromszög magasságvonalai milyen szerepet játszanak, játszana-e 

egyáltalán valamilyen szerepet a polárháromszögben. 
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4.3. Tétel. Egy gömbháromszög magasságvonalai megegyeznek a polárháromszögének 

magasságvonalaival. 

Bizonyítás: 

Adott az ABC gömbháromszög és 

neki az A’B’C’ polárháromszöge. Azt 

akarjuk belátni, hogy az ABC három-

szög AB oldalhoz tartozó magas-

ságvonala megegyezik a polárhárom-

szögének az A’B’ oldalához tartozó 

magasságvonalával (a másik két oldal 

esetén a bizonyítás ugyanígy történ-

het). Az AB oldalhoz tartozó magas-

ságvonalról azt tudjuk, hogy átmegy a 

szemközti csúcson, azaz a C ponton, 

illetve, hogy merőleges az AB oldalegyenesre. Ebből az utóbbi feltételből az következik, hogy 

ez a magasságvonal át fog menni az AB oldalegyenes pólusain, azaz átmegy a polár-

háromszög C’ csúcsán. Abból a feltételből pedig, hogy ez a magasságvonal átmegy az  

ABC háromszög  C csúcsán, az következik, hogy ez a magasságvonal merőleges a polárhá-

romszög A’B’ oldalegyenesére, hiszen a C pont éppen az A’B’ oldalegyenes egyik pólusa. 

Összefoglalva azt kaptuk, hogy az AB oldalhoz tartozó magasságvonal átmegy a polár-

háromszög C’ csúcsán és merőleges az A’B’ oldalegyenesre, ami azt jelenti, hogy megegye-

zik a polárháromszög A’B’ oldalegyeneséhez tartozó magasságvonallal.■  

A következőkben a magasságvonalak metszéspontjának, esetleg metszéspontjainak kérdését 

nézzük meg közelebbről. 
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4.4. Tétel: Egy síkháromszög három magasságvonala egy ponton halad át. Ezt a pontot 

nevezzük a háromszög magasságpontjának. 

Bizonyítás:  

Legyen az ABC háromszög egy 

tetszőleges síkháromszög. Ha a csú-

csain át a szemközti oldalakkal párhu-

zamosokat húzunk, kapunk egy új 

A’B’C’ háromszöget. A párhuzamos-

ságok miatt az ABA’C és az  ABCB’ 

négyszögek paralelogrammák, így 

CA’ = AB = B’C, azaz C az A’B’ sza-

kasz felezőpontja.  

 

Azt is tudjuk, hogy mivel AB oldal párhuzamos a B’A’ oldallal, így az AB oldalegyeneshez 

tartozó magasságvonal merőleges lesz a B’A’ oldal-egyenesre is. Mindebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy az ABC háromszög AB oldalegyeneshez tartozó magassága 

megegyezik az A’B’C’ háromszög A’B’ oldalának felezőmerőlegesével. Hasonlóan 

megmutatható a másik kettő magasságvonalról is, hogy ők egyben az A’B’C’ háromszög 

megfelelő oldalainak felezőmerőlegesei. Az oldalfelező merőlegesekről pedig már beláttuk 

(ld. 2.2. Tétel.), hogy egy pontban metszik egymást.■ 

Megjegyzés: a magasságpont derékszögű 

háromszög esetén a háromszög derékszögű 

csúcsa lesz, bármely hegyesszögű háromszög 

esetén a háromszögön belül, valamint bármely 

tompa-szögű háromszög esetén a háromszögön 

kívül helyezkedik el. Ennek igazolásához elég 

arra hivatkozni, hogy egy magasság talppontja 

akkor és csak akkor belső pontja az oldalnak, ha ezen az oldalon hegyesszögek fekszenek. Ezt 

a mellékelt ábra alapján könnyen be lehet látni. 

Megjegyzés: ha egy háromszög nem derékszögű, akkor csúcsai a magasságponttal együtt 

úgynevezett ortocentrikus pontnégyest alkotnak, azaz közülük bármely három olyan 

háromszöget határoz meg, amelynek magasságpontja a negyedik pont. 
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Most vegyük szemügyre, hogy mi a helyzet a gömbfelületen! 

4.5. Fentebb már megemlítettük, hogy a gömbfelületen 

léteznek olyan gömbháromszögek, amelyeknek vég-

telen sok magasságvonaluk van. Legyen az ABC gömb-

háromszög egy pontosan kétszer derékszögű gömb-

háromszög. Az AC és BC oldalhoz tartozó magas-

ságvonal maga az AB oldalegyenes, az AB oldalhoz 

pedig végtelen sok magasságvonal tartozik, melyek 

természetesen a C pontban és annak átellenes pontjában 

metszik egymást. Könnyen végiggondolható, hogy ha 

tekintjük az AC és BC oldal magasságvonalát, és 

akárhogy választjuk meg az AB oldalhoz tartozó magasságvonalat, a „három” magasságvonal 

mindig egy pontban fog találkozni, mégpedig az AB egyenesen. Úgy is fogalmazhatnánk, 

hogy ilyen háromszög esetén végtelen sok magasságpont létezik, amelyeknek mértani helye 

az AB egyenes. (A pontosság kedvéért: magasságponton olyan pontot értünk, amelyre igaz, 

hogy a háromszögnek létezik három olyan, különböző oldalakhoz tartozó magasságvonala, 

amelyek ebben a pontban, illetve ennek átellenes pontjában találkoznak.) 

A háromszor derékszögű háromszög esetén 

mindhárom oldalhoz végtelen sok magasságvonal 

tartozik. Itt két érdekességet említünk meg. Az 

egyik, hogy az ilyen gömbháromszögben tudunk 

három olyan magasságot (különböző oldalakhoz 

tartozókat) rajzolni, amelyek nem egy pontpáron 

mennek át (ld. ábra).  

A másik, hogy ez esetben is végtelen sok magas-

ságpont létezik, mégpedig könnyen átgondolható, 

hogy a gömbfelület bármely pontja lehet magasságpont.  

Ezek után foglalkozzunk azokkal a gömbháromszögekkel, amelyeknek legfeljebb egy 

derékszögük van. Mint már említettük, bármely ilyen gömbháromszög esetén minden 

oldalhoz pontosan egy magasságvonal létezik. 
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4.6. Tétel. Egy olyan gömbháromszögnek, amelynek legfeljebb egy derékszöge van, a három 

magasságvonala egy átellenes pontpáron halad át. Ezeket nevezhetjük a háromszög 

magasságpontjainak. 

Bizonyítás: 

A síkbeli bizonyítási módszer itt nem alkalmazható, ugyanis ott felhasználtuk a 

párhuzamosságot, amit gömbfelületen nem értelmeztünk. A trükk viszont ugyanaz marad: 

keresünk egy olyan másik háromszöget, amelyben az eredeti háromszögünk magasságvonalai 

éppen az oldalfelező merőlegesek lesznek, amelyekről már korábban beláttuk, hogy egy 

átellenes pontpárban metszik egymást. A bizonyításhoz szükség lesz néhány segédtételre, 

először ezeket mondjuk ki és bizonyítjuk be. 

4.6.1. Lemma. Egy ABC gömbháromszög esetén elmondható, hogy az AB oldalának 

felezőmerőlegeséhez tartozó pólusok éppen a BA’C kiegészítő háromszög BA’ oldalának, 

illetve az ACB’ kiegészítő háromszög AB’ oldalának felezőpontjai. 

Bizonyítás: 

Legyen az AB oldal felezőmerőlegese az f egye-

nes. Ebből következik, hogy f pólusai az AB ol-

dalegyenesre fognak esni. Azt kell tehát már 

csak belátni, hogy P1 a BA’ szakasz, illetve  

P2 az AB’ szakasz felezőpontja. Csak a P1 pont-

ra fogjuk igazolni, mert a P2 pont esetén a bizo-

nyítás ugyanúgy történik.  

Mivel P1 az f egyenes pólusa, ezért FP1=90°. 

Azt is tudjuk, hogy AA’ = 180°. Ebből kapjuk, 

hogy: 

AA’ – FP1 = AF + P1A’ = 90°. 

Mivel az F pont az AB oldal felezőpontja, ezért AF = FB = x. Legyen BP1 = y. 

A következő egyenleteket tudjuk az eddigiek alapján felírni: 

(1) FP1 = FB + BP1 = x + y = 90° 

(2)  AF + P1A’ = x + P1A’= 90° 

Az egyenletrendszert megoldva kapjuk, hogy:  

y = P1A’. 

Ezzel a bizonyítás kész, hiszen P1A’ = BP1 = y, vagyis P1 a BA’ szakasz felezőpontja.□ 
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4.6.2. a) Lemma. Adott egy tetszőleges  

ABC gömbháromszög. Tekintsük egy kiegészítő-

háromszögét, például a BA’C gömbháromszöget, 

valamint ennek is egy kiegészítő háromszögét (ami 

nem az ABC háromszög), például a    BC’A’ 

gömbháromszöget. Ekkor a CA’, a BA’ és a BC’ 

oldalak felezőpontjai kollineárisak.  

Megjegyzés: természetesen a tétel bármelyik kiegészítő háromszög esetén érvényes, a lényeg, 

hogy a végén azoknak az oldalaknak kell venni a felezőpontját, amelyek az eredeti 

gömbháromszög oldalainak a „meghosszabbításai”. 

Bizonyítás: 

Az előző lemmából tudjuk, hogy, a szóban forgó három felezőpont éppen az ABC gömb-

háromszög három oldalfelező merőlegesének a pólusai. Az oldalfelező merőlegesekről 

korábban beláttuk, hogy egy O pontban metszik egymást (ld. 2.2. és 2.3. Tétel.). Tehát a 

három felezőpont ettől az O ponttól egyaránt 90°-os távolságra helyezkedik el, vagyis az  

O középpontú, 90°-os sugarú körön fekszenek, amiről tudjuk, hogy egy gömbi egyenes, 

vagyis beláttuk, hogy a három felezőpont kollineáris.□ 

Ezt a lemmát többféleképpen is átfogalmazhatjuk, amelyre szükségünk lesz a kiindulási 

tételünk bizonyításában. Könnyen utánagondolhatunk, hogy miként következnek az alább 

felsorolt variációk a lemma fenti megfogalmazásából: 

4.6.2. b) Egy tetszőleges AA’ gömbkétszöget 

elmetszünk egy tetszőleges egyenessel. A gömbkétszög 

oldalainak az egyenessel vett metszéspontjait jelöljük 

P-vel és Q-val. Ekkor, ha az AQ szakasz felezőpontját 

összekötjük a PQ szakasz felezőpontjával, akkor az 

összekötő egyenes a PA’ szakaszt éppen a felező-

pontjában fogja elmetszeni. 
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4.6.2. c) Egy tetszőleges ABC gömbháromszögben az egyik oldalnak és a másik két oldal 

felezőpontját összekötő szakasznak (középvonal) egyetlenegy közös merőlegese létezik, 

mégpedig az adott oldal felezőmerőlegese. 

4.6.2. d) Egy tetszőleges ABC gömbháromszögben, ha 

vesszük az egyik oldal felezőmerőlegesét és egy másik 

oldalának felezőpontját, és ebből a felezőpontból 

merőlegest állítunk a felezőmerőlegesre, akkor ez az 

egyenes a harmadik oldalt éppen a felezőpontjában 

fogja elmetszeni. 

Most pedig térjünk vissza a kiindulási tételünkhöz! Emlékeztetőül: azt szeretnénk belátni, 

hogy egy olyan tetszőleges gömbháromszögnek, amelynek legfeljebb egy derékszöge van, a 

három magasságvonala egy átellenes pontpárban metszi egymást. 

Legyen az ABC gömbháromszög a feltéte-

leknek megfelelő, hegyesszögű háromszög. A 

megfelelő oldalakhoz tartozó magasság-

vonalakat jelöljük rendre ma, mb és mc-vel.  

Az A csúcson át szerkesszünk merőlegest az 

ma-ra, a B csúcson keresztül pedig az mb-re. A 

kapott két egyenesnek tekintsük a csúcsokhoz 

közelebb eső M metszéspontját. Ezt tükrözzük 

az ma-ra, majd az mb-re, így kapjuk az L illet-

ve K pontokat. Az így nyert KLM gömb-

háromszögben az AB szakasz középvonal lesz, 

ma és mb pedig oldalfelező merőlegesek. 

Azt szeretnénk belátni, hogy a K, C és L pontok kollineárisak, mégpedig úgy, hogy a KL sza-

kasz felezőpontja éppen a C pont, valamint, hogy a KL oldal felezőmerőlegese éppen az  

ABC gömbháromszög harmadik, azaz mc magasságvonala. Ha ezt igazolnánk, azzal a 

bizonyítás készen lenne, hiszen találtunk olyan háromszöget, amelyben az eredeti 

gömbháromszögünk magasságvonalai az oldalfelező merőlegesek, amelyekről már tudjuk, 

hogy egy átellenes pontpárban metszik egymást. 
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A 4.6.2. lemma d) variációját fogjuk először kihasználni. Tekintsük a KLM gömbháromszög 

ma oldalfelező merőlegesét. Erre merőlegest állítunk a KM oldal felezőpontjából, azaz a 

B pontból. A lemma szerint ez a KL oldalt éppen a felezőpontjában fogja metszeni. Mivel ma 

az eredeti ABC gömbháromszögünk BC oldalhoz tartozó magasságvonala, ezért ez a BC ol-

dalegyenes lesz a merőleges egyenes, tehát a KL oldal felezőpontja a BC oldalegyenesen lesz 

rajta. Ugyanez elmondható, ha vesszük a KLM gömbháromszög mb oldalfelező merőlegesét. 

Erre merőlegest állítunk az ML oldal felezőpontjából, azaz az A pontból, amely a KL oldalt 

szintén a felezőpontjában fogja metszeni. Az mb merőleges az AC oldalegyenesre, hiszen az 

ABC gömbháromszögben mb az AC oldalhoz tartozó magasságvonal. Így a keresett merő-

leges ebben az esetben az AC oldalegyenes lesz.  

Tehát azt kaptuk, hogy a KL oldal felezőpontjának rajta kell lennie az AC és BC oldal-

egyenesen is. Ebből már következik, hogy ez a felezőpont maga a C pont lesz, ami egyben azt 

is jelenti, hogy a K, C és L pontok kollineárisak. 

Már csak azt kell igazolni, hogy a KL oldal felezőmerőlegese megegyezik az ABC gömb-

háromszög AB oldalhoz tartozó magasságvonalával. Ez pedig a 4.6.2. lemma c) variációjából 

következik, miszerint a KLM gömbháromszögben a KL oldalnak és az AB középvonalnak 

egyetlenegy közös merőlegese létezik, mégpedig a KL oldal felezőmerőlegese. Ez átmegy a C 

csúcson, és merőleges az AB oldalegyenesre, tehát definíció szerint megegyezik mc-vel. 

A bizonyításban feltettük, hogy az ABC gömbháromszög hegyesszögű. Erre azért volt 

szükségünk, mert itt szépen látszik a bizonyítás minden egyes lépése. A tétel igaz minden 

más, legfeljebb egy derékszöggel rendelkező gömbháromszögre is. A bizonyítás menete 

ugyanez marad ezek esetén is, kisebb változások ugyan felléphetnek, de lényeges eltérések 

nem mutatkoznak, újabb ötletek, módszerek nem szükségesek, így ezekre most külön nem 

térünk ki.■ 

Megjegyzés: az egy derékszöggel rendelkező gömbháromszög magasságpontjai a derékszögű 

csúcsban illetve annak átellenes pontjában, a két hegyesszöggel és egy tompaszöggel, illetve 

egy hegyesszöggel és két tompaszöggel rendelkező gömbháromszögek magasságpontjai a 

háromszögön kívül helyezkednek el, végül a három hegyesszöggel illetve tompaszöggel 

rendelkező gömbháromszögek magasságpontjai közül az egyik a háromszög belsejében, 

illetve természetesen a másik ennek átellenes pontjában található. 

Megjegyzés: a gömbön is fennáll, hogy ha egy háromszögnek nincs derékszöge, akkor csúcsai 

a magasságponttal együtt ortocentrikus pontnégyest alkotnak. 
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Mindezek után felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon van-e valamilyen kapcsolat az  

ABC és a KLM gömbháromszögek polárháromszögei (ezek legyenek az A’B’C’ és  

K’L’M’ gömbháromszögek) között. Korábban beláttuk (ld. 4.3. Tétel.), hogy az ABC gömb-

háromszög magasságvonalai, amelyekről pedig láttuk, hogy egyben a KLM gömbháromszög 

oldalfelező merőlegesei is, a polárháromszögének is magasságvonalai. Azt is érdemes 

megvizsgálni, hogy ezek betöltenek-e valamilyen szerepet a K’L’M’polárháromszögben. 

A továbbiakban feltesszük, hogy az ABC gömbháromszög egyik magasságpontja a három-

szög belsejében található, azaz vagy három hegyesszöge, vagy három tompaszöge van. 

4.7. Állítás. A K’L’M’ polárháromszög az A’B’C’ polárháromszög talpponti háromszöge. 

Bizonyítás: 

Elég a K’L’M’ polárháromszög egyik 

csúcsáról belátni, hogy az az A’B’C’ polár-

háromszög megfelelő oldalához tartozó 

magasság talppontja, a másik kettő esetén a 

bizonyítás ugyanúgy történik. 

Tekintsük KLM gömbháromszög LM ol-

dalát. Tudjuk, hogy ennek az oldalegye-

nesnek a háromszöget tartalmazó félgömb-

re eső pólusa lesz a K’L’M’ polárhárom-

szög K’ csúcsa. Egy egyenes pólusáról tud-

juk, hogy az egyenes minden pontjától 

pontosan 90° távolságra helyezkedik el, illetve, hogy az egyenesre az összes olyan egyenes 

merőleges lesz, amely ezen a póluson áthalad. 

Nézzük az LM oldalegyenes A pontját. Az ettől 90°-ra elhelyezkedő pontok halmaza az  

A pont polárisa lesz, vagyis a B’C’ oldalegyenes. Tehát a K’ csúcs ezen a B’C’ egyenesen fog 

elhelyezkedni. Az ma egyenesről tudjuk, hogy merőleges az LM oldalra, tehát át fog menni a 

keresett póluson, azaz a K’ csúcson.  

Mindent összevetve azt kaptuk, hogy a K’ csúcs a B’C’ egyenes és az ma egyenes valamelyik 

metszéspontja lesz. Figyelembe véve, hogy a polárháromszög származtatásakor azt mondtuk, 

hogy a háromszöget tartalmazó félgömbre eső pólust kell választanunk, kapjuk, hogy a  

K’ csúcs valóban a B’C’ oldalhoz tartozó magasság talppontja lesz.■ 
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Ezek szerint az A’B’C’ gömbháromszög magasságvonalai átmennek a K’L’M’ gömb-

háromszög csúcsain. Azt kizárhatjuk, hogy ezek a magasságvonalak az utóbbi gömb-

háromszögben is magasságvonalak. Eszünkbe juthat egy síkbeli tétel, amely egy hegyesszögű 

háromszög magasságvonalainak és a talpponti háromszögének kapcsolatáról szól. Ez ponto-

san a következőt mondja ki: 

4.8. Tétel. Egy hegyesszögű síkháromszög magasságvonalai éppen a talpponti három-

szögének a szögfelezői. 

Bizonyítás:  

Tekintsük az ABC hegyesszögű háromszöget. A talpponti háromszög csúcsai legyenek az 

ábrán látható módon a P, Q és R pontok.  

Mivel BRC∢ = BQC∢ = 90°, ezért R és Q 

rajta van a BC szakasz Thalesz-körén, azaz a 

B, C, Q és R pontok egy körön fekszenek. 

Vagyis a BCQR négyszög egy húrnégyszög. 

A húrnégyszögek tétele alapján: 

RQC∢ = 180° – β, így AQR∢ = β. Ugyanígy 

adódik, hogy az ABPQ négyszög is 

húrnégyszög, így AQP∢ = 180° – β, amiből 

következik, hogy PQC∢ = β .  

Azt kaptuk tehát, hogy RQB∢ = 90° – β és BQP∢ = 90° – β, ami éppen azt jelenti, hogy, a 

BQ magasságvonal felezi a talpponti háromszög RQP szögét.  

Az állítás ugyanígy belátható a másik két magasságvonalra is.■ 

De vajon igaz-e ez a tétel a gömbfelületen? Ha be tudnánk bizonyítani, hogy a K’L’M’ gömb-

háromszögben az A’B’C’ gömbháromszög magasságvonalai szögfelezők, azzal igazolnánk, 

hogy a fenti tétel gömbön is teljesül. 

4.9. Tétel. Egy olyan gömbháromszögnek, amelynek egyik magasságpontja a háromszög 

belsejében helyezkedik el (azaz vagy három hegyesszöge, vagy három tompaszöge van), a 

magasságvonalai megegyeznek a talpponti háromszögének szögfelezőivel (pontosabban a 

szögfelezőkön átmenő egyenesekkel, hiszen a szögfelezőt félegyenesként definiáltuk).  
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Bizonyítás: 

Mint már említettük, a tételt belátnánk, ha be 

tudnánk bizonyítani, hogy  a  K’L’M’ gömb-

háromszögben az A’B’C’ gömbháromszög 

magasságvonalai szögfelezők. 

Mivel a K’ csúcs polárisa az LM egyenes, ezért 

a K’ csúcsnál levő szög nagysága megegyezik a 

szögszárak által az LM egyenesből kimetszett 

szakasz hosszával (P1P2 szakasz, ld. ábra). 

 Az ma magasságvonal a K’ csúcsnál lévő 

szöget két részre osztja, amelyek nagysága megegyezik a P1A illetve AP2 szakaszok 

hosszával. Azt kell igazolni, hogy ezek egyenlő hosszúak. 

A P1A és AP2 szakaszok hosszát kifejezhetjük a következőképpen: 

P1A = P1M – AM 

 AP2 = LP2 – LA 

Mivel K’L’M’ gömbháromszög a KLM gömbháromszög polárháromszöge, ezért: 

   LP2 = P1M = 90°. 

A 4.6. Tétel bizonyításából tudjuk, hogy az ma az LM oldal oldalfelező merőleges, ezért: 

LA = AM 

Mindezeket figyelembe véve azt kaptuk, hogy P1A = AP2, vagyis az A’B’C’ gömbháromszög 

ma magasságvonala valóban két egyenlő szögre bontja a K’L’M’ gömbháromszög K’ csúcsá-

nál lévő szöget, tehát szögfelező. A másik két magasságvonalra ugyanígy belátható a tétel. ■ 

Megjegyzés: ha tekintjük a háromszor derékszögű ABC gömbháromszöget, amelynek kijelöl-

jük egy tetszőleges belső pontját, mint (az egyik) magasságpontját és vesszük az ehhez tartozó 

három magasságvonalat, akkor elmondhatjuk, hogy létezik az ABC gömbháromszöghöz az a 

bizonyos KLM háromszög, amelyben ez a három magasságvonal a három oldalfelező merőle-

ges lesz (ugyanúgy származtatjuk, mint a 4.6. Tétel bizonyításában). Ez esetben az  

ABC gömbháromszög polárháromszöge önmaga, a KLM gömbháromszög K’L’M’ polár-

háromszöge pedig az ABC gömbháromszög talpponti háromszöge lesz. Erre a talpponti 

háromszögre ugyanúgy igaz az, hogy szögfelezői éppen az ABC gömbháromszög 

magasságvonalai.  
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Most egy olyan híres problémával és megoldásával ismerkedünk meg, amelynek segítségével 

a 4.8. és 4.9. Tétel egyaránt bizonyítható. A feladatot J. F. Toschi di Fagnano tűzte ki, majd 

1775-ben meg is oldotta differenciálszámítással. Az alább ismertetett megoldást egy magyar 

matematikus, Fejér Lipót (1880-1959) dolgozta ki egyetemi hallgató korában. 

4.10. Fagnano-feladat. Írjunk adott hegyesszögű háromszögbe minimális kerületű 

háromszöget! 

Megoldás: 

Legyen az ABC háromszög egy hegyesszögű háromszög és tekintsük egy tetszőleges beírt 

PQR háromszögét. A P pontot az AC és BC oldalakra tükrözve kapjuk a P’ és P” pontokat. A 

tengelyes tükrözés miatt PR = P’R és PQ = P’’Q, ezért a P’RQP’’ töröttvonal hossza a  

PQR háromszög kerületével lesz egyenlő. Ha a P pontot lerögzítjük, és csak az R és Q ponto-

kat változtatjuk, akkor abban az esetben lesz minimális 

a kerület, ha R és Q pont rajta van a P’P’’ szakaszon  

(ld. ábra: zöld háromszög), hiszen minden más esetben 

az előbb említett törtöttvonal hossza nagyobb a P’P’’ tá-

volságnál.  Azt kell még meggondolni, hogy a P’P’’ sza-

kasz valóban mindig metszi az AC és BC oldalt, hiszen az ABP’’CP’ konvex ötszög, mert 

minden szöge konvex: három szöge az ABC háromszög hegyesszögeinek kétszerese (a tükrö-

zés miatt), kettő pedig konvex szögek tükörképe.  

Miután láttuk, hogy rögzített P pont esetén melyik lesz a legkisebb kerületű háromszög, már 

csak azt kell megvizsgálnunk, hogy az AB oldal melyik P pontja esetén lesz a P’P’’ távolság 

minimális. Ha tekintjük a különböző P pontokból származtatott P’CP” háromszögeket, akkor 

ezekről elmondható, hogy a tükrözés miatt a P’CP’’∢ = 2ACB∢ és P’C = PC = P”C, azaz 

ezeknek egy szöge és az ezt közrefogó oldalainak az aránya egyenlő, amiből következik, hogy 

ezek a háromszögek hasonlóak lesznek. E hasonló háromszögeknek a P’P’’ alapja akkor lesz 

minimális, amikor száruk, azaz PC a legkisebb. Ez pedig abban az esetben következik be, 

amikor a P pont éppen az ABC háromszög AB oldalához tartozó magasság talppontja.  

A bizonyításból következik, hogy egyetlen ilyen minimális kerületű háromszög létezik, ezért 

ugyanezt a háromszöget kell kapnunk, ha a P pont helyett a Q vagy az R pontból indulunk ki. 

Ebből viszont az következik, hogy a Q és R is magasságtalppontok, vagyis összefoglalva, az 

ABC hegyesszögű háromszögbe írt minimális kerületű háromszög a talpponti háromszög.■ 

Ugyanilyen módon bizonyítható be a gömbháromszögekre vonatkozóan az ezzel analóg 

eredmény.  
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4.11. Most nézzük meg, hogy miként használhatjuk fel az itt kapott eredményeket annak 

bizonyítására, hogy egy hegyesszögű síkháromszög magasságai éppen a talpponti háromszög 

szögfelezői (ld. 4.8. Tétel).  

Bizonyítás:  

Tekintsük a hegyesszügű ABC síkháromszöget és an-

nak a PQR talpponti háromszögét. A Fagnano-feladat 

megoldása szerint ez az ABC háromszög legkisebb 

kerületű beírt háromszöge. A fenti jelöléseket 

használva láttuk, hogy P’, R, Q és P” pontok egy 

egyenesre illeszkednek. Eszerint fennáll a következő: 

P’RQ∢ = RQP” ∢ = 180°.  

A tükrözés miatt a P’RA∢ = ARP∢, és mivel a BR szakasz az AC oldalhoz tartozó magasság, 

ezért ARB∢ = ARP∢ + PRB∢ = 90°. A P’RQ∢-et felírhatjuk a következőképpen:  

P’RQ∢ = P’RA∢ + ARP∢ + PRB∢ + BRQ∢ = 180°. Mindebből már következik, hogy  

PRB∢ = BRQ∢, azaz a BR magasság felezi a PRQ∢-et. 

 A másik két magasságra ugyanígy belátható, hogy szögfelezők, csak a másik két talppontot 

kell tükrözni a megfelelő oldalakra.■ 

A tétel gömbi változata ugyanígy belátható.  

4.12. Térjünk kicsit vissza a háromszögbe írt legkisebb kerületű háromszög problémájához. A 

gömbfelületen érdemes megvizsgálni egy speciális esetet, mégpedig a háromszor derékszögű 

háromszög esetét. Érdemes az elején tisztázni, hogy ilyenkor talpponti háromszögön egy 

olyan háromszöget értünk, amelynek csúcsait úgy kapjuk meg, hogy kijelöljük a háromszor 

derékszögű háromszög egy tetszőleges belső pontját (az egyik) magasságpontnak, és az ehhez 

tartozó három magasság talppontját tekintjük. Ezek szerint végtelen sok talpponti háromszög 

létezik.  

Induljunk ki a Fagnano-feladat megoldásának alapötletéből. Rögzítsük az AB oldal 

tetszőleges P pontját, és vizsgáljuk meg, hogy az AC illetve BC oldalak mely R és Q pontja 

esetén lesz a PQR háromszög a lehető legkisebb kerületű. Ha követjük az eredeti feladat 

megoldásának menetét, arra a következtetésre juthatunk, hogy most is azáltal nyerjük az R és 

Q pontokat, hogy tükrözzük a P pontot az AC és BC oldalakra, ezeket összekötjük, és ahol 

metszi az összekötő szakasz a két oldalt, ott lesznek a keresett pontok.  

  



33 

 

4.12.1. Állítás. A P’ és P” pontok átellenes pontok. 

Bizonyítás: 

Ha a P pontot tükrözzük mindkét oldalra, akkor ezek a tükörképek az AB oldalegyenesre 

fognak esni. Azt is tudjuk, hogy a tükrözés miatt P’A = AP és PB = BP”, valamint tudjuk, 

hogy AP + PB = 90°. Mindebből az következik, hogy P’P’’ = P’A + AP + PB + BP” = 180°, 

vagyis P’ és P” pontok átellenes pontok.■ 

 Ez azt jelenti, hogy a P’ és P’’ pontoknak végtelen sok összekötő szakasza létezik, így az AC 

és BC oldalból végtelensokféleképpen metszheti ki az összekötő szakasz a keresett R és Q 

pontokat. Azt tudjuk, hogy a keletkező PQR háromszögek kerülete minden esetben 180° lesz. 

4.12.2. Állítás. Az így keletkező PQR háromszögek talpponti háromszögek.  

Bizonyítás: 

Tekintsük azt a három magasságot, amelyek 

talppontjai a P, Q és R pontok (mp, mq, mr). 

Azt szeretnénk belátni, hogy ezek egy 

pontpárban metszik egymást. 

A tükrözés miatt ARP∢ = P’RA∢. Mivel 

P’RA∢ és CRQ∢ csúcsszögek, ezért egyen-

lő nagyságúak. Ezt figyelembe véve, vala-

mint, hogy CRB∢ = ARB∢ = 90°, azt kap-

juk, hogy QRB∢ = BRP∢, azaz mr felezi a 

QRP∢-et.  

Hasonlóan kapjuk, hogy mq felezi az RQP∢-et.  

RP’A∢ = BP”Q∢, mivel P’P’’ kétszög szögeiről van szó.  

A tükrözés miatt RP’A∢ = RPA∢, valamint BP”Q∢ = BPQ∢, tehát RPA∢ = BPQ∢. Azt is 

tudjuk, hogy APC∢ = BPC∢ = 90°.  

Mindezt figyelembe véve azt kapjuk, hogy RPC∢ = QPC∢, azaz mp felezi az RPQ∢-et. 

Vagyis azt látjuk, hogy a PQR háromszögben az ABC háromszög mp, mq és mr magassága a 

három szögfelező, amelyekről tudjuk, hogy egy pontpárban metszi egymás, azaz beláttuk, 

hogy a három magasság egy pontpárban metszi egymást, tehát PQR háromszög talpponti 

háromszög.■ 
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4.12.3. Állítás. Minden talpponti háromszög kerülete 180°. 

Bizonyítás: 

Legyen a PQR háromszög egy tetszőlege talpponti 

háromszög. A P csúcsát tükrözzük az AC és BC ol-

dalakra, így kapjuk a P’ és P” pontokat, amelyekről 

korábban beláttuk, hogy átellenes pontok, tehát 

távolságuk 180°. A tükrözés miatt RP = P’R, illetve 

PQ = QP”, így a PQR háromszög kerülete megegye-

zik a P’RQP” töröttvonal hosszával. Azt kellene 

belátni, hogy ez a töröttvonal valójában egy egye-

nesre illeszkedik, azaz P’, R, Q és P’’ pontok kol-

lineárisak, ugyanis kizárólag ebben az esetben lesz a 

töröttvonal hossza pontosan 180°. Ehhez elég belátni, hogy a P’RQ∢ = RQP” ∢ = 180°. 

Említettük korábban, hogy egy háromszor derékszögű háromszög esetén egy talpponti három-

szögében a talppontokhoz tartozó magasságok szögfelezők lesznek, ezért PRB∢ = BRQ∢. A 

tükrözés miatt P’RA∢ = ARP∢. Továbbá azt is tudjuk, hogy ARB∢ = ARP∢ + PRB∢ = 90°. 

Mindebből már következik, hogy P’RQ∢ = P’RA∢ + ARP∢ + PRB∢ + BRQ∢ = 180°.  

A bizonyítás az RQP”∢-re ugyanígy történik. Ezzel a bizonyítás kész.■ 
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5. A Lexell-kör 

A következőkben egy alapvető geometriai problémára keressük a megoldást a síkon és a 

gömbfelületen egyaránt. 

5.1. Feladat. Adott egy ABC háromszög, amelynek lerögzítjük az AB oldalát. Mi a mértani 

helye azoknak a C* pontoknak, amelyekre az ABC* háromszögek területe egyenlő lesz az  

ABC háromszög területével? 

Egy háromszög területe a síkon az egyik  

(ez esetben az AB) oldaltól és a hozzátartozó 

magasságtól (ez legyen m) függ. Vagyis a 

keresett C* pontoknak az AB oldalegyenestől 

m távolságra kell lenniük, azaz a C* pontok 

mértani helye két, az AB oldalegyenessel 

párhuzamos, tőle m távolságra elhelyezkedő 

egyenes lesz. 

Ha ezt a gondolatmenetet megpróbáljuk a gömbfelületre átültetni, több akadályba is 

beleütközünk. Egyrészt a gömbháromszögek területét egészen más módszerrel tudjuk 

kiszámolni, másrészt a gömbfelületen nem beszélhetünk párhuzamos egyenesekről. 

Közelítsük meg más felől a síkbeli esetet! 

Legyen az ABC háromszög AC és BC oldalának felezőpontja 

az F1 és F2 pont. Állítsunk merőlegest az F1F2 egyenesre az  

A, B illetve C pontból, ezek talppontja legyen a D, E illetve a 

T pont. 

5.1.1. Állítás. Az ABC háromszög átdarabolható az ABED négyszöggé, így területük 

megegyezik. 

Bizonyítás: 

Ehhez azt fogjuk belátni, hogy a DAF1 és TCF1 illetve a TF2C és EF2B háromszögek 

egybevágóak. Mivel F1 az AC oldal felezőpontja, ezért AF1 = CF1. A DF1A∢ = TF1C∢, 

hiszen csúcszögek. Azt is tudjuk, hogy az AF1 és a CF1 oldallal szemközti szög egyenlő. 

Mindez már elegendő feltétel az egybevágósághoz. A TF2C és EF2B háromszögek 

egybevágóságát ugyanígy bizonyítjuk. 

Az ABC háromszög és az ABED négyszög területe felírható a következőképpen: 
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TABC = TABF2F1 + TTF2C + TTCF1 

TABED = TABF2F1 + TDAF1 + TEF2B 

Mivel az egybevágó háromszögek területe egyenlő, ezért TABC = TABED. 

A mellékelt ábra segítségével könnyen átgondolható, hogy mi 

történik akkor, ha a C pont talppontja a háromszögön kívülre 

esik. Az állítás ebben az esetben is hasonló módon belátható.■ 

 

Ezek után a feladatunkat így is megfogalmazhatjuk: adott egy ABC háromszög, amelynek le-

rögzítjük az AB oldalát. Mi a mértani helye azoknak a C* pontoknak, amelyekre az ABC* há-

romszögek átdarabolhatók ugyanazzá az ABED négyszöggé, mint az ABC háromszög? 

A megfelelő háromszögek egybevágósága miatt igaz, hogy DA = CT = EB. Eszerint a  

C* pontok mértani helye az F1F2 egyenestől CT távolságra levő, az F1F2 egyenes A ill. B 

pontját nem tartalmazó félsíkján elhelyezkedő pontok halmaza, illetve szimmetriai okok miatt 

ennek az AB egyenesre vonatkozó tükörképe. Összefoglalva most is azt kaptuk eredményül, 

hogy a C* pontok mértani helye két, az AB egyenessel párhuzamos, tőle d(AB, C) távolságra 

elhelyezkedő egyenes. 

Most nézzük meg, hogy ez utóbbi okoskodás miként érvényesül a gömbfelületen. 

Ugyanúgy, mint a sík esetén, itt is legyen az  

ABC gömbháromszög AC és BC oldalának felező-

pontja az F1 és F2 pont. Állítsunk merőlegest az  

F1F2 egyenesre az A, B illetve C pontból, ezek 

talppontja legyen a D, E illetve a T pont. 

5.1.2. Állítás. Az ABC gömbháromszög átdarabolható 

az ABED négyszöggé, így területük megegyezik. 

Bizonyítás: 

A síkbéli bizonyítás egy az egyben átültethető a gömbfelületre. Egy kiegészítésre van 

szükség: az egybevágóság igazolásánál nem elég feltenni, hogy az AF1 és a CF1 oldallal 

szemközti szög egyenlő, mert ez a gömbfelületen nem biztosítja az egyértelműséget, hozzá 

kell tenni, hogy ez a szög derékszög.■ 
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Megjegyzés: az ABED négyszög egy különleges négyszög, amelynek jellegzetessége, hogy 

két szemközti oldala egyenlő hosszú, ezek derékszögben metszik az egyik oldalt (de 

ugyanazt), és ekkor a negyedik oldallal is egyenlő nagyságú szöget zárnak be. Az ilyen 

tulajdonságú négyszöget először Omar Khajjám (1048-1131) perzsa matematikus, csillagász, 

költő és filozófus vizsgálta, majd később Gerolamo Saccheri (1667-1733) jezsuita szerzetes és 

a Pavia-i Egyetem professzora is felfedezte, ezért a neve:  Saccheri-négyszög vagy Khajjám-

Saccheri-négyszög.Az, hogy a két szemközti, egyenlő hosszú oldal milyen szögben metszi a 

negyedik oldalt, attól függ, hogy milyen geometriai rendszerben vagyunk. Az euklideszi 

síkon, mivel tudjuk, hogy bármely négyszög belső szögeinek összege 360° azt kapjuk, hogy a 

kérdéses szög derékszög lesz, tehát ekkor ez az ABED négyszög egy téglalap. A 

gömbfelületen mivel tudjuk, hogy a belső szögek összege nagyobb, mint 360°, a kérdéses 

szög 90°-nál nagyobb lesz. Sokáig nyitva maradt a kérdés, hogy létezhet-e harmadik 

geometria, vagyis egy olyan rendszer, amelyben ennek éppen az ellenkezője lesz érvényes: a 

belső szögek összege kisebb lesz, mint 360°, így a kérdéses szög kisebb lesz, mint 90°. Ezt a 

harmadik, az ún. hiperbolikus geometriát a 19. században fedezte fel Bolyai János és tőle 

függetlenül egy  orosz matematikus, Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij, valamint Carl 

Friedrich Gauss is foglalkozott vele. 

Azt látjuk tehát, hogy a sík esetén megismert eljárás a gömbfelületen is alkalmazható, vagyis 

a feladat ugyanúgy megfogalmazható: adott egy ABC gömbháromszög, amelynek lerögzítjük 

az AB oldalát. Mi a mértani helye azoknak a C* pontoknak, amelyekre az ABC* há-

romszögek átdarabolhatók ugyanazzá az ABED négyszöggé, mint az ABC háromszög? 

Ismét azt mondhatjuk, hogy a megfelelő háromszögek egybevágósága miatt igaz, hogy  

DA = CT = EB. Vagyis a C* pontok mértani helye az F1F2 gömbi egyenestől CT távolságra 

elhelyezkedő, az F1F2 egyenes A ill. B pontját nem tartalmazó félgömbön lévő olyan pontok 

halmaza, amelyek A-tól és B-től vett távolsága legfeljebb 180° (korábban utaltunk rá, hogy 

mi csak az Euler-féle háromszögeket vizsgáljuk), illetve szimmetriai okok miatt ennek a 

halmaznak az AB egyenesre vonatkozó tükörképe. Legyen az F1F2 egyenes  

C csúcsot tartalmazó félgömbjére eső pólusa az O1 pont. Ekkor a keresett C* pontok egy  

O1 középpontú, (90°– CT) sugarú körön, illetve ennek az AB oldalegyenesre vett tükörképén 

fognak elhelyezkedni.  

Ezt a két kört nevezzük az ABC gömbháromszög Lexell-köreinek. Mivel kikötöttük, hogy az 

A és B ponttól a C* pontok legfeljebb 180° távolságra lehetnek, ezért ezeknek a köröknek 

csak egy része tesz eleget az elvárásainknak.  
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5.1.3. Állítás. Az ABC gömbháromszög Lexell-körei áthaladnak az A és B pontok átellenes 

pontjain, vagyis az A’ és B’ pontokon. 

Bizonyítás: 

Tudjuk, hogy az A’ és B’ pontok az AB egye-

nesen, a D’ és E’ pontok pedig az F1F2 egye-

nesen  helyezkednek el.  

Azt is tudjuk, hogy d(A,D) = d(A’,D’) = d(C, T), 

valamint d(B,E) = d(B’,E’) = d(C,T).  

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy az  

A’ és B’ pontok az F1F2 egyenes által határolt,  

az A illetve B csúcsokat nem tartalmazó fél-

gömbön vannak, valamint, hogy az F1F2 egye-

nestől CT távolságra helyezkednek el. Ez pedig ekvivalens azzal, hogy a Lexell-körökre 

illeszkednek.■ 

Következmény: egy ABC gömbháromszög Lexell-köreit a legegyszerűbb úgy megszerkesz-

teni, hogy megszerkesztjük az A’, B’ és C pontra illetve az A’, B’ és CAB pontra egyaránt 

illeszkedő kört, ahol CAB a C csúcs AB oldalra vonatkozó tükörképe.  

Ezek után már megfogalmazhatjuk az 5.1. Feladat. gömbfelületre vonatkozó megoldását:  a 

keresett C* pontok mértani helye az ABC gömbháromszög Lexell-köreinek az A’ és B’ pon-

tok által határolt, a C illetve CAB csúcsot tartalmazó köríve . 

Mi történik a határpontokon, azaz mi van, ha 

C* = A’ (ill. C* = B’)? Ekkor az ABC* há-

romszögben az ABC*∢ = 180°, és az AC* 

oldal végtelen sok egyenesen lehet. Ezek kö-

zül pontosan kettő lesz megfelelő, mégpedig 

az egyes Lexell-körök C* pontbeli érintője, 

hiszen ha metsző egyenest választanánk, 

akkor a metszéspontot kellene összekötni az 

A és B pontokkal, hogy megkapjuk a 

megfelelő egybevágó háromszögeket.  

(C* = B’ esetén ugyanez az eljárás.) 
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Felvetődik a kérdés, hogy előfordulhat-e olyan eset, amikor a két Lexell-kör egybeesik. 

Mivel az egyik kör a másik AB egyenesre vonatkozó tükörképe, ezért ahhoz, hogy a két kör 

egybeessen, szükséges két feltétel. Az egyik, hogy a C = CAB legyen, ami csak úgy lehetséges, 

ha a C pont illeszkedik az AB egyenesre, vagyis szükséges feltétel, hogy az ABC háromszög 

három csúcsa kollineáris legyen. Ebből az is következik, hogy F1 és F2 pontok is illeszkednek 

az AB egyenesre, hiszen tudjuk, hogy az F1 illetve F2 pont az AC illetve BC oldal 

felezőpontja. A másik, hogy mivel O1 = O2 kell, ezért a kör(ök) középpontjának rajta kell 

lennie az AB egyenesen. Ez utóbbi feltétellel ekvivalens, hogy az F1F2 egyenes legyen 

merőleges az AB egyenesre, hiszen említettük korábban, hogy az O1 középpont az F1F2 

egyenes pólusa. Ez viszont csak úgy lehetséges, hogy az F1 és F2 pontok átellenes pontok, 

azaz F1F2 = 180°. Mindezek alapján felírható a következő: CF1 + CF2 = 180°, amiből 

következik, hogy F1A + F2B = 180°, ami csak akkor lehetséges, ha az A és B pont egybeesik, 

méghozzá a C’ pont helyén. Azt látjuk tehát, hogy a két Lexell-kör kizárólag egy nagyon 

elfajult esetben eshet egybe, pontosan egy olyan ABC gömbháromszög esetén, amikor az A és 

B csúcsok egybeesnek, ennek a pontnak az átellenes pontja lesz a C csúcs. Ekkor a Lexell-kör 

középpontja a C csúcs lesz, sugara 0°, vagyis egy ponttá fajul a két kör. Visszafele is könnyen 

meggondolható, hogy ha adott egy olyan ABC gömbháromszög, amely az előbb említett 

feltételeknek eleget tesz, akkor arról tudjuk, hogy a területe 360°, az A és B csúcsa egybeesik, 

tehát a C* csúcs kizárólag ennek a pontnak az átellenes pontja lehet, ami pedig a C csúcs. 

5.2. Feladat. Adott a gömbfelületen egy rögzített AB szakasz, és egy területmérő szám. Hol 

lehet a P csúcs, hogy az ABP gömbháromszög területe a megadott számmal legyen egyenlő? 

Megjegyzés: a feladat síkbeli megfelelőjével nem foglalkozunk, hiszen a megoldás nem 

igényel semmi különös eljárást, kiszámoljuk a területképlet segítségével a rögzített oldalhoz 

tartozó magasságot, és lényegében kész a feladat. 

Megjegyzés: a gömbháromszögek területét, mint már korábban említettük, a következőképpen 

határozzuk meg: T = α + β + γ – 180°, ahol α, β és γ a háromszög belső szögei. Vagyis, ha 

ismerjük a területet, akkor abból kifejezhetjük a belső szögek összegét: α + β + γ = T + 180°. 

A megoldáshoz segítségül hívjuk a kiegészítő háromszögeket, illetve azok területét. A 

rögzített AB oldalhoz válasszunk egy tetszőleges C pontot, és vizsgáljuk meg először az így 

kapott ABC háromszög kiegészítő háromszögeinek területét. Ehhez tekintsük az  

ABC háromszög köré írható kör O középpontját (tudjuk, hogy ez valójában egy pontpár, de itt 

most az átellenesség nem játszik szerepet, csak az egyiket vesszük figyelembe). 
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Mivel az O pont a körülírt kör középpontja, ezért OA = OB = OC. Ebből következik, hogy az 

ABO, BCO és CAO háromszögek egyenlőszárú háromszögek lesznek, amelyekről tudjuk, 

hogy az alapon fekvő szögeik egyenlő nagyságúak. Ezek szerint: OAB∢ = OBA∢ = α,  

OBC∢ = OCB∢ = β és OCA∢ = OAC∢ = γ. 

Az O pontnak az ABC háromszöghöz viszonyított elhelyezkedésétől függően három esetet 

különböztetünk meg, és ezek alapján végezzük el a vizsgálódásainkat: 

1) Az O pont a háromszög belső pontja.  

A három kiegészítő háromszög területét egyazon 

módon határozhatjuk meg, így most csak az  

ABC’ háromszöggel foglalkozunk.  

Mivel CAB∢ = α + γ, ezért a BAC’∢ = 

= 180° – (α + γ). Ugyanígy, mivel ABC∢ =  

= α + β, ezért az ABC’∢ = 180° – (α + β).  

Azt is tudjuk, hogy az AC’B∢ = ACB∢ = β + γ. 

Ezek után felírhatjuk az ABC’ háromszög belső 

szögeinek összegét, majd ebből meghatározzuk a 

területét.  

A belső szögek összege: (180° – (α + γ)) + (180° – (α + β)) + (β + γ) = 360° – 2α. 

A területképlet alapján azt kapjuk, hogy: TABC’ = 180° – 2α. 

Vagyis azt kaptuk, hogy ez esetben az ABC’ háromszög területe kizárólag az  

OAB∢ nagyságától függ, és azt is észrevehetjük, hogy ez a terület legalább 180°. 

2) Az O pont az AB oldalon helyezkedik el. 

Először tekintsük az ABC’ kiegészítő háromszög 

területét. Ez esetben az OAB∢ = OBA∢ = α = 0°. 

Mivel CAB∢ =  γ, ezért BAC’∢ = 180° – γ, 

hasonlóan, mivel ABC∢ = β, ezért az ABC’∢ =  

= 180° – β. Továbbra is fennáll, hogy az  

AC’B∢ = ACB∢ = β + γ. 

Az ABC’ háromszög belső szögeinek összege:  

(180° – γ) + (180° – β) + (β + γ) = 360°. 

Azt kaptuk tehát, hogy: TABC’= 180°. 
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Most nézzük a CBA’ kiegészítő háromszög területét (az ACB’ háromszög területét ugyanígy 

határozhatjuk meg, így azzal külön nem foglalkozunk). 

Mivel az ACB∢ = β + γ, ezért a BCA’∢ = 180° – (β + γ), és mivel az ABC∢ = β, ezért a 

CBA’∢ = 180° – β. Tudjuk, hogy CAB∢ = CA’B∢ = γ.  

Így a belső szögek összege: (180° – (β + γ)) + (180° – β) + (γ) = 360° – 2β. 

A terület tehát: TCBA’ = 180° – 2β. (Ez az eredmény lényegében ugyanaz, mint az 1) esetben) 

3) Az O pont a háromszög külső pontja. 

Ezen belül is két esetet különböztethetünk meg egymástól aszerint, hogy az AB szakasz 

elválasztja-e az O és C pontokat. 

Nézzük először azt az esetet, amikor nem választja el az AB szakasz őket.  

Ugyanazzal a meggondolással, mint eddig, felírható az ABC’ kiegészítő háromszög belső 

szögeinek összege (ld. ábra): (180° – (α + γ)) + (180° – (α – β)) + (γ – β) = 360° – 2α. 

Így a terület: TABC’ = 180° – 2α. 

A CBA’ kiegészítő háromszög belső szögeinek 

összege: (180° – (γ – β)) + (180° – (α – β)) + (α + γ) = 

= 360° + 2β, így TCBA’ = 180° + 2β. 

Az ABC’ kiegészítő háromszög belső szögeinek 

összege: (180° – (γ + α)) + (180° – (γ – β)) + (α – β) = 

= 360° – 2γ, így TABC’ = 180° – 2γ. 

 

Végül tekintsük azt az esetet, amikor az AB szakasz elválasztja az O és C pontokat. 

Az ABC’ kiegészítő háromszög belső szögeinek 

összege: (180° – (γ – α)) + (180° – (β – α)) + (β + γ) = 

= 360° + 2α, így TABC’ = 180° + 2α. 

Az ACB’ kiegészítő háromszög belső szögeinek 

összege: (180° – (γ – α)) + (180° – (β + γ)) + (β – α) = 

= 360° – 2γ, így TACB’ = 180° – 2γ. 

Az BCA’ kiegészítő háromszög belső szögeinek 

összege: (180° – (β – α)) + (180° – (β + γ)) + (γ – α) = 

= 360° – 2β, így TBCA’ = 180° – 2β. 
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Azt látjuk tehát az imént kapott eredményekből, hogy a kiegészítő háromszögek területe 

mindig csak egyetlenegy szögtől függ. A feladatunk szempontjából csak az ABC’ kiegészítő 

háromszögeknek lesz jelentőségük. A rögzített AB oldalhoz keressük azt a C pontot, amelyre 

az ABC háromszög ABC’ kiegészítő háromszögének a területe a megadott területmérő szám. 

Ekkor a C’ pont lesz az egyik keresett P csúcs, és utána a feladatot visszavezethetjük az  

5.1. példára, azaz a P pontok a kapott ABC’ háromszög Lexell-köreinek megfelelő ívein 

helyezkednek el. 

Összefoglalva mindazt, amit kaptunk, nézzük meg a szerkesztés menetét, aszerint, hogy a 

megadott terület egyenlő 180°-kal, illetve, hogy kisebb vagy nagyobb annál. 

A) T < 180° 

Mint láttuk, az ABC’ háromszög területét ez esetben úgy írhatjuk fel, hogy T = 180° – 2α.  

Az α szöget ki tudjuk fejezni a kapott összefüggésből: α = 
���°� �

	
. Ezt az α szöget felmérjük az 

AB oldal két végpontjára, és ahol metszik egymást, ott lesz az O pont, amely körül OA sugárral 

kört rajzolunk. Ekkor a körnek az az  A és B pontok által határolt íve lesz az alkalmas C csú-

csok mértani helye, amelynek pontjaira fennáll, hogy az AB szakasz nem választja el az  

O és C pontokat. (Ez a kapott kör az ABC’ háromszög egyik Lexell-körének átellenese.) 

B) T = 180° 

Ekkor az O pont az AB oldalon helyezkedik el, mégpedig ő lesz a felezőpont, mivel az O pont 

egyenlő távolságra van az ABC háromszög csúcsaitól. Nincs más dolgunk, mint az AB oldalra, 

mint átmérőre kört emelni, és a kapott kör bármely, A és B csúcsoktól különböző pontja 

megfelelő C csúcs lesz. 

C) T > 180° 

Ez esetben úgy írható fel az ABC’ háromszög területe, hogy T = 180° + 2α. Ekkor α = 
�����°

	
 

A szerkesztés menete ugyanaz, mint az A) pontban, a különbség csupán annyi, hogy a körnek 

éppen a másik, vagyis az az A és B pontok által határolt íve lesz az alkalmas C csúcsok mértani 

helye, amelynek pontjaira fennáll, hogy az AB szakasz elválasztja az O és C pontokat. 

Ez a feladat jó példája annak, hogy a gömbfelületen számos, a síkon már megismert probléma 

megoldható, csak teljesen más ötlet, más megközelítés, megoldási módszer szükséges hozzá. 

Talán ez teszi még izgalmasabbá a gömbfelületen történő vizsgálódást. Ez a szakdolgozat csak 

egy kis ízelítő, rengeteg kifürkésznivaló vár arra, akinek felkeltette az érdeklődését. 
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