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„Az, hogy a XX. század első felében  

oly sok magyar természettudós juthatott e l 

tudományának akkori csúcsaira,  

elsősorban annak köszönhető,  

hogy olyan iskoláink,  

olyan pedagógusaink voltak,  

akik számára főként  

a gondolkodási képességek fejlesztése volt  

a legfontosabb.”  

 

/Teller Ede/ 
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1 Előszó 

Matematika. Egy valóságos fogalom, életünk fontos része, mégis sok esetben a 

„muszáj” szó társul hozzá. Akár egy kötelező rossz: fenntartásaink vannak vele szemben, 

félünk tőle, a tudományosságától, távolinak, megfoghatatlannak és sokszor érthetetlennek 

tartjuk, de kell, mert „elő van írva”. A geometria – mondhatnánk, hogy – talán jobb helyzetben 

van a többi matematikai területhez képest, könnyebben elsajátítható a diákok számára, hiszen 

„csak rajzolás és logika”, mégis ha valakinek nincs olyan jó kézügyessége, rajzkészsége, 

térlátása, logikai meglátó képessége rögtön hátrányban érezheti magát ezen egyszerűbbnek vélt 

területen. 

Ám ennek nem kell törvényszerűen így történnie. Szerencsére egyre több diákorientált 

módosítást próbálnak a tanárok oktatási módszereikbe belefonni – gondolok itt a játékos 

tanulás elvére, a valóságközeli feladatok előnyben részesítésére, az interaktívabb, több 

csoportmunkát magában foglaló órák számának növelésére való törekvésre, a kedvcsináló 

szakmai napok szervezésére, ahol diákok, esetleg meghívott vendégek tartanak, érdekes 

bemutatókat, figyelemfelkeltő kísérleteket, hogy ezzel is közelebb hozzák a különböző 

tudományokat a tanulókhoz. Köztudott, hogy a felsorolt tevékenységek mind óraszervezésben – 

mind tanári felkészülésben idő- és energiaigényesek, ellenben nem elhanyagolható 

hatékonyságuk is alátámasztásra került. 

Az összehasonlító geometria is ezen oktatásfejlesztő irányzatok egyike – s bár egyre 

többen ismerik, mégsem annyira elterjedt, mint amennyire lehetne, mégsem merik alkalmazni. 

Érdekessége – s egyben kissé visszatartó ereje – a különböző geometriák együttes vizsgálata. 

Ez annyit tesz, hogy míg a diák csak valami új dologgal ismerkedik, addig a tanárnak ki kell 

tudni lépnie az euklideszi síkgeometria adta komfortzónájából egy másik, általa csak 

részleteiben (értem ez alatt, hogy nem teljes kidolgozottságában) ismert nem-euklideszi, azaz 

gömbi vagy hiperbolikus geometriába. Viszont, ha az oktató erre vállalkozik, akkor olyan 

élményben lehet része a tanulóival, ami tanulásfejlődésileg, nevelésileg és szocializálás 

szempontjából is meghatározó a közösség számára. 

 

A szakdolgozat a síkbéli és a gömbi geometria összevetését, illetve a hiperbolikus 

geometriába való betekintését magába foglalva három különböző egységből: egy szakmai 

részből, egy mini kutatómunkából és egy pedagógiai beszámolóból tevődik össze. 

A négyszögek vizsgálata hagyományosan fontos része nem csak a geometria-

oktatásnak, hanem a halmazok vizsgálatának és a logikai kompetencia fejlesztésének is. Ám a 

különféle axióma-rendszerekben végrehajtható osztályozások elmélyíthetik és 

meggyorsíthatják a fogalmak valódi megértésének folyamatát. 
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A Varignon-paralelogramma problematikája kerül érdekességként előtérbe a 

minikutatásban. Síkon egyértelmű a létezése, a hozzá kapcsolódó tétel megfogalmazása és 

bizonyítása óta alapvető tény, nem így a gömbön és a valószínűsíthető a félgömbön sem. 

A matematika népszerűsítésében, a matematikai kompetencia fejlesztésében egy új 

megvilágításban vett témakör vagy akár csak egyetlen óra is fontos szerepet játszhat. A nem-

euklideszi geometriák és az euklideszi síkgeometria összehasonlítása, mint módszertani elem – 

még mindig újdonságnak számít – az általános és középiskolai matematikaoktatás világában. 

Az iskola az ismeretek átadásán kívül nevel, oktat és szocializál – s ebben ez az újfajta 

felfogási mód is segíthet, támogathatja azt. Emellett nem utolsó sorban nem csak a diákokat 

oldhatja fel, hanem a tanároknak is különlegességet nyújthat és átalakíthatja az ő szemléletüket 

is, ezáltal is közelebb hozva a matematikát az elfogadáshoz, a megkedveléshez. 
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2 Bevezetés 

Egy röviden összefoglalt elméleti felvezetéssel indul a dolgozat szakmai része, mely 

alapok letétele – esetleg korábbi ismereteink felelevenítése – kihagyhatatlan a későbbiekben 

átbeszélni kívánt témákhoz. 

 

2.1 Geometria-történeti kivonat 

Jean Le Rond d’Alembert (1717 – 1783) egy geometria tárgyú írásában egyetlen 

mondatával frappánsan összefoglalta a geometriai ősrobbanás okát, mely a kutatási lavinát – 

többek között az akkor még nem teljesen egyértelmű nem-euklideszi geometriák terén is – 

elindította: [[3] 35.o] 

„A geometria alapjaiban tapasztalható botrányért 

az egyenes és a párhuzamosság definíciója tehető felelőssé.” 

 

Kezdetek 

A görög eredetű geometria szó jelentése földméréstan, mely ma már kevésbé 

használatos ebben a formában, ám az első, ókori keletre visszavezethető megjelenését a név 

hűen tükrözi. A babiloni geometria célja kora gazdasági, termelési igényeinek maximális 

kielégítése volt, de a csillagászat tudományában is szerepet játszott a különféle mérésekből 

eredő terület- és térfogatszámítás [vö. [14] 218.o; [15] 34.o., ]. A matematika e területének 

korai kifejlődésére nagymértékben a mérések rendszeres és szükséges gyakorlati használata 

adott okot. A különböző mérésekből, gyakorlatokból, próbálkozásokból szerzett tapasztalatokra 

történő gondolati építkezés a mai napig fontos alapját képezi a geometriai eredmények 

megsejtésének. 

 

A görögök „csodája” – Euklidész és az Elemek 

A hellenisztikus kor adta axiomatikusan összefoglalt geometria szigorú precizitása a 

mai napig példaképként szolgál nem csak a matematika egyéb ágaiban, de más 

tudományterületeken is. Arról nem is beszélve, hogy hatalmas tudásbázisukat elsőként foglalták 

gyűjteménybe a görögök úgy, hogy a feljegyzések a mai napig felhasználható ismeretekkel 

szolgálnak. 

A számok tudományát mathémának hívták, aminek jelentése tanulmány és innen ered a mai, 

komoly mögöttes tartalommal bíró matematika tudomány-elnevezésünk. De a geometria – még 

a keleti hatás alatt – a görögök számára is eleinte csak hisztoriének számított, azaz csak 

tapasztalati tudományként volt jelen (hisztoreo ige jelentése: kérdez, tapasztal, tudakoz) [vö. 

[15] 94.o]. Ám az idő múlásával és a nagy gondolkodók gyarapodásával (Thalész, Pythagorasz, 
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Platón, Euklidész, Archimédesz, Apollóniosz, Ptolemaiosz, etc.) egyfajta tudományosságra 

való igényesség jelent meg, vagyis a tapasztalati úton megszerzett geometriai ismereteket 

logikai ellenőrzésekkel kívánták megbízhatóvá és pontosabbá tenni [vö. [14] 218.o]. A görög 

matematikusok e merész lépésükkel találták fel a bizonyítás mechanizmusát, ami – összegezve 

az előbbi fejlődési folyamatot – a saját véleményt alátámasztó intellektuális indoklásból 

származtatható. A kelettől átvett geometriahasználat így már nem a társadalomból, a 

berendezkedésből, a gazdaságból volt eredeztethető, hanem vallási vagy még inkább eszmei 

jelleget vett fel, akaratlagosságra utalt úgy, hogy még a magasabb szintű elmélkedések is 

alkalmazhatók voltak a hétköznapi tevékenységekhez: azaz már nem a mindennapi szükség 

szolgálta adatokkal a tudományt, hanem a tudomány nyújtott segédkezet az élethez. Ezzel a 

felsőbb szintű gondolkodással és a gyakorlatot bebiztosító elméleti háttérrel a matematika, mint 

tudomány alapját teremtették meg. 

Korának legnagyszerűbb történése Euklidész Elemek (Sztoikheia) című művének 

megszületése Kr. e. 300 körül, mely (tan)könyvben elsőként lett axiomatikus alapokra helyezve 

a geometria és összefoglalva az akkori tudományos matematikai állapot igen nagy része. A 13 

könyvből álló, elemi ismereteket átfogó tanulmányban betekintést nyerhetünk az elemi 

geometriába és aritmetikába, az arányok elméletébe és a racionális számok teóriájának egy 

részébe. Euklidész fő alkotása korábbi és korabeli, más szerzők forrásmunka-gyűjteményének 

felel meg, melyet a maga filozófiai következetességével összerendezett, s ahol szükségét érezte, 

kiegészítette. Eme logikai felépítés, axiomatikus rendszerezés teszi kiemelkedővé a művet a 

többi ismert Elemek-iromány közül. 

A különlegesség ékes példája az euklideszi síkgeometria alapköveinek számító egységesített 

rendszert bemutató I. fejezet vagy I. könyv, ahogy régen nevezték. Euklidész 23 definíciót, 5 

posztulátumot és 9 axiómát állított fel, amely princípiumokból deduktív úton, logikai 

szabályokra támaszkodó bizonyítások révén vezette le az új állítások gyűjteményét, vagyis azt 

a 48, egymást szigorú sorrendben követő tételt, melyek a Pythagorasz-tételben és annak 

megfordításában csúcsosodtak ki (47. és 48. tétel) [vö. [18] 50-51.o]. Definíciók alatt 

fogalmakat, szakkifejezéseket leíró egyértelmű meghatározásokat értünk, míg axiómának 

illetve posztulátumnak olyan matematikai állításokat nevezünk, mely intuitív tapasztalatokra 

támaszkodó kijelentések igazában józan elméjű ember nem kételkedik. Ezen megfogalmazások 

egyfajta természetes alapigazságként értelmezhetők. Ahogyan a botrányosan megfejthetetlen V. 

posztulátum – másik elnevezésén XI. avagy a párhuzamossági axióma –, ami kimondja, hogy: 

„Ha egy egyenes másik két egyenest úgy metsz, hogy a metsző egyenes ugyanazon oldalán 

belül keletkező két szög összege a derékszög kétszeresénél kisebb, akkor a két egyenes 

határtalanul meghosszabbítva azon az oldalon találkozik, amelyiken a derékszög kétszeresénél 
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kisebb összegű két szög van.” [8]. Azért kakukktojás ez a matematikai követelmény, mert nem 

magától értetődő, túl összetett – ahogy már a korabeli kommentátorok is megjegyzik –, le 

kellene tudni vezetni az előtte lévő négy másik posztulátumból, melyek a pontot, az egyenest, a 

kört és a szöget tisztázzák, mint alapfogalmait a geometriának. De ez nem lehetséges, mert a 

V.-nek nincs bizonyítása, ami annyit jelent, hogy az is az euklideszi sík egy alapfogalma. 

(A dolgozat célja nem az euklideszi geometria alapjainak tárgyalása, a témáról bővebben az [7] forrásból 

tájékozódhat vagy a vizsgálódni kívánóknak maga a könyv is elérhető [6], [8].) 

Összefoglalva a görögök matematikai fejlettségét a geometriai alapok lefektetése 

mellett a terület-és térfogatszámítás mesteri műveléséről tettek tanúbizonyságot, értelmezni 

tudták a kúpszeleteket, és megalkották a szabályos testek elméletét is (többek között például 

Platón munkássága révén). Egzakt vizsgálatokat végeztek, melyek néha bonyolult, de annál 

precízebb tárgyalásmódja és hatékony alkalmazása ma is mintájaként szolgál a matematikának. 

 

Kis kitérő: Menelaosz 

A dolgozat témája szempontjából fontos említést tenni a görög Menelaoszról, a 

matematikus-csillagászról. Ő volt az első, aki a görbült felület geodetikus vonalai (gömbön a 

legnagyobb körök, azaz a főkörök) és a sík ismert egyenesei között analógiát vont és a 

különböző felületeken megkülönböztette a belőlük alkotott háromszögeket: síkháromszög = 

trigónon <–> gömbháromszög = tripleuron. Kr. e. 100 körül íródott egyetlen, arab fordításból 

fennmaradt könyve, a három kötetes Sphaerica, mely a tripleuron tanának tárgyalását foglalja 

magába. Az első kötetben Euklidész axiómarendszeréhez hasonlóan lefektetette a 

gömbháromszögtan alapjait: definiált – Gömbháromszöget a gömbfelületen a legnagyobb 

körök ívei zárnak be, mely ívek a félkörnél mindig kisebbek.; állított – Két gömbháromszög 

egybevágó, ha a megfelelő szögeik egyenlő mértékűek.; illetve bizonyított – A gömbháromszög 

(belső) szögösszege nagyobb két derékszögnél. A második kötetben a felállított ismeretek 

csillagászati alkalmazásairól (mérések/számítások) írt, míg a harmadik kötetben a róla 

elnevezett Menelaosz-tételt ismerteti, mely felfedezés a síkon nem az ő érdeme, viszont a 

gömbön annál is inkább, mivel a gömbi háromszögekre ő bizonyította elsőként az állítást, 

megkapva ezzel az úgy nevezett regula sex quantitorum-ot, azaz a hat mennyiség szabályát [vö. 

[15] 257-262.o]. 

 

Arab kultúramentés és az V. posztulátum bizonyításának kényszerérzete 

Az arabokra hárult az a kultúrtörténeti feladat, hogy a környező területek, többek között 

a görög tudomány hatalmas értékeit megmentsék az utókornak: gyűjtöttek, fordítottak, 

ismételtek és újítottak. A görög geometria-központúság elnyomásával a többi matematikai 
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tudományterület fejlődésének adtak teret, ám ez a geometria minimális visszaszorulását 

eredményezte. Bár szerettek volna az arabok a görög hagyománnyal szakítani, de mégis úgy 

alakult, hogy algebrai jellegű matematikájukat geometriai módszerekkel bizonyították és 

numerikus példákon keresztül szemléltették. Érdemes a gömbözéssel kapcsolatban Abul-Vafa 

nevét megemlítni, aki a szinusztételt gömbháromszögtanában egyértelműen megfogalmazta, és 

aki mind a hat szögfüggvényt definiálta, s képes volt a köztük fennálló összefüggéseket látva 

használni is azokat. 

Euklidész Elemek munkájának fordításával és terjedésével elindult egyfajta kényszeredett 

mechanizmus, melynek célja annak a bizonyos V. posztulátumnak a biztos geometriai háttérrel 

való ellátása volt. A görögök sikertelenségét (Ptolemaiosz, Proklosz, etc.) az araboké követte a 

XI-XIII. század során, de a próbálkozásoknak nem lehetett határt szabni, hiszen aki igazi 

kutató, az kapva-kap az ilyen lehetőségek után. Alhazen az elsők között gondolta úgy, hogy a 

párhuzamossági axióma nem önálló kijelentés és a többi axiómából próbálkozott meg azt 

levezetni. Egy háromszor derékszögű négyszögből indult ki (mely később a Lambert-féle 

négyszög elnevezést kapta), s bizonyítani vélte, hogy a negyedik szögnek is derékszögnek kell 

lennie, ám levezetése hamis volt, mivel az a kérdéses posztulátum egy másik megfogalmazása 

lett. Következőként Omar Khajjám, egy perzsa tárgyalta a problémát Megjegyzések Eukleidész 

könyvének nehéz posztulátumához című művében, ahol egy olyan négyszöget vett alapul, 

melynek két szemközti oldala egyenlő hosszúságú és mindkettő merőleges a harmadik oldalra 

(a későbbiekben ezt Saccheri-négyszögnek nevezték el). Ekkor a fennmaradó két szögre 

nagyságára – melyeket egyenlőnek tekintett –, három feltevést fogalmazott meg: mindkét szög 

vagy hegyes-, vagy tompa-, vagy derékszög. Az első két lehetőséget kizárva jutott arra a 

következtetésre, hogy két összetartó egyenes biztosan metszik egymást. De ő is hibázott, hiszen 

az V. posztulátumot saját magával akarta bizonyítani. Utolsónak Násziraddín At-Túszi 

munkáját említeném meg. Ő volt az első, aki a trigonometriát a csillagászattól különválasztotta, 

és független tudományként vizsgálta mind a sík-, mind a gömbfelületen, s megmutatta, hogyan 

számolhatók ki szögei alapján a gömbháromszög oldalai. Euklidész művét sem hagyta 

figyelmen kívül, csak a 17. tételből indította gondolatmenetét, miszerint egy háromszög 

bármely két szögének összege kisebb két derékszögnél. De megállapítása végül neki is 

zátonyra futott, hisz az ötödikkel egyenértékű axiómát tudott csak megfogalmazni. Ettől 

függetlenül a 17. tételt választani kiindulási pontnak azért sem volt rossz ötlet, mert a tétel az V. 

posztulátum megfordítása, melyet Euklidész le is vezet az Elemekben (ahogy a tételek 

összeírásánál azt tette). De visszafelé maga a szerző sem járt sikerrel, mert maga a 

párhuzamossági axióma nem látható be a többi axiómából [vö. [14] 218.o; [15] 399.o, 404.o, 

408-411.o, 419.o; [3] 11-12.o] 



12 

 

A 2000 éves béklyó 

Európában a XVI-XVIII. században kezdett újra felfelé ívelni a matematika, mikor 

ismertté váltak a matematikusok számára az alapvető görög és iszlám tudományos források, 

ekkor indult újra Euklidész párhuzamossági problematikájának kutatása is. Ám a sok kudarc és 

sikertelenség csak Euklidész törvényeinek még mélyebb tiszteletét erősítették, pedig a 

bizonyítási kísérletek során többször is előfordult, hogy megcsillant egy új megvilágítás, de a 

sík egyediségébe vetett hit ellen nem mertek cselekedni. Eme beletörődésre és ragaszkodásra 

kiváló példa a következő két nagy elme kálváriája. 

Saccheri (1667-1733) olasz szerzetes-matematikus Omar Khajjám négyszögéből (két 

derékszöge és ezek mellett két egyenlő oldala van) kiindulva törekedett az V. posztulátumot 

igazolni – indirekt módon. Pontosabban a maradék-axiómarendszerhez a párhuzamossági 

axióma tagadásának hozzá vételével hittel remélte, hogy ellentmondásra fog jutni, s ezzel 

elnyeri igazát Euklidész is. Feltevésének igazolására három különböző esetet vizsgált, 

mégpedig hogy a négyszög maradék két szöge: tompa-, derék- vagy hegyesszög lehet. Ennek 

megfelelően három hipotézist állított fel, melyekhez kezdésnek a háromszögek szögösszegére 

vonatkozó megállapításokat csatolt: a derékszögű hipotézis esetében a belső szögösszeg 

pontosan egyenlő két derékszöggel (= 2R), a hegyesszögnél kisebb, a tompaszögnél pedig 

nagyobb, mint két derékszög. Különböző tételek levezetése során a tompaszögű hipotézis 

bevált, ám az indirekt bizonyítása szerinte így jutott ellentmondásra: hiszen ha az V. 

posztulátum tagadásával felállított axiómarendszerben teljesül a tompaszögű hipotézis, akkor 

az V. posztulátum tényleg a derékszögű hipotézist támasztja alá. Egyszerű példa erre a 

következő tétele: „ha a négyszög szögeinek összege nagyobb mint 4R, akkor a párhuzamos 

(tehát a nem metszőknek feltételezett) egyenesek metszik egymást” [19]. Hegyesszögű 

hipotézisének végkifejlete, hogy van két, egymást nem metsző olyan egyenes, melyek 

egymástól vett távolsága – valamelyik irányba haladva az egyik egyenesen – tetszőleges 

kicsivé tud válni. Nincs ellentmondás, de mégis a hit Euklidész igazában oly nagy, hogy 

logikáját felejtve Saccheri a cáfolattal él, s kijelenti, hogy a kapott eredmény lehetetlen, mert 

„ellentmond az egyenes vonal természetének”, kutatásait pedig publikálja is A minden folttól 

megtisztított Euklidész címen. Nem vette észre, hogy nem az axiómarendszerben volt a hiba, 

hanem magában az V. posztulátumban, hiszen annak tagadását vette kutatásának alapjául. 

Merészség hiányában megtorpant az új világot nyitó kapu előtt. 

Lambert (1728-1777) svájci matematikus ugyanazt az axiómarendszert alapul véve, 

hasonlóan indirekt módon tervezte a probléma megoldását, szintén a három különböző 

hipotézis szerint vizsgálódott, de ő Alhazen háromszor derékszögű négyszögétől indult. A 

tételek bizonyítása során – ahogy Saccheri –, Lambert sem jutott igazi ellentmondásra, csak 
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furcsa megoldásokra. Nem voltak számára elfogadhatóak, de mivel létezésük ellenkezőjét nem 

tudta alátámasztani, így inkább nem publikálta azokat, bár halála után Die Theorie der 

Parallellinien (A párhuzamosok elmélete) címmel ezen eredményeit és a témában történt 

további kutatásait megjelentették, nem véletlenül. A két megcáfolandó hipotézis esetében a 

háromszögek belső szögösszegén túllépve azok területét kezdte elemezni a képletben a 

szögösszeget is felhasználva. Fontos következtetése, hogy „nem léteznek olyan hasonló 

háromszögek, amelyek nem egybevágók” [[15] 612.o] – hiszen ahol a háromszög szögösszege 

nem 2R, ott az idom mérete függ az összegtől, s a hasonlóság értelmét veszti [vö. [3] 6.o]. 

Illetve azt tapasztalta, hogy a tompaszögű hipotézis területképlete az r sugarú gömbfelület 

gömbháromszögeire teljesül, s így a hegyesszögű hipotézis a képzetes, r√(-1) sugarú gömb 

felületén kell, hogy érvényesüljön. De végül az általa is helyesnek tartott számításainak nem 

tulajdonított valóságtartalmat, mert ragaszkodása az euklideszi leíráshoz nagyobb volt. Nem 

látta meg Lambert sem, hogy az indirekt bizonyítási kísérlet nem fog sohasem ellentmondásra 

vezetni, s hogy tulajdonképpen már egy új geometria alapjait építi. Az új világ kapuját már 

kitárta, de bizonytalansága miatt nem mert be is lépni rajta [vö. [3] 18-35.o; [15] 610-612.o]. 

A kétezer évnyi sikertelenség egyetlen oka a hibás, előzetes megfontolás nélküli 

problémafelvetés, miszerint az V. posztulátum egy tétel, melyet bizonyítani kell. Ám ez 

lehetetlen, mivel Euklidész párhuzamossági axiómája teljesen független a többitől, tehát nem 

levezethető a kijelentés, miszerint „csak egyetlen párhuzamos húzható” [vö. [18] 59.o]. 

Elképesztő, hogy csak a XVIII. században kezdett az a felfogás terjedni, miszerint az V. 

posztulátumot bizonyítás nélkül kéne alapfogalomnak elfogadni, és az is, hogy egészen a XIX. 

századig kellett várni az axiomatizálás és a szigorúan tudományos matematika új forradalmáig. 

 

Akik mertek szakítani – Az újjászületés 

Euklidész axiómarendszere kétezer évig volt uralkodó minta matematikatudományi 

nézetekben, de az 1800-as évek meghozták a változást, mely igen meglepte a kor emberét: 

hiszen az V. posztulátum bizonyítása helyett egy másfajta megoldással találták szembe 

magukat. Többek között Bolyai János (1802-1860), Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij (1793-

1856) és Bernhard Riemann (1826-1866) munkássága révén születtek meg a nem-euklideszi 

geometriák. Az előző felfogások lezárását és az új felfogás kezdetét Bolyai két híres 

mondatával lehetne fémjelezni: „A 11. axióma vagy bebizonyítható vagy sem. 

Bizonyíthatatlansága azonban nem bizonyítható be, és a bebizonyíthatóságát is csak magával a 

bizonyítás effektív elvégzésével lehetne kimutatni.” illetve „ollyan felséges dolgokat hoztam ki, 

hogy magam elbámultam […] most többet nem szóllhatok, tsak annyit, hogy semmiből egy ujj, 

más világot teremtettem” [[15] 619.o; [18]]. Következzenek röviden a felfedezők észrevételei, 
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akikre mások mellett Saccheri és Lambert kutatásai, illetve Gauss–szal való személyes 

kapcsolatuk hatással voltak. 

Lobacsevszkij is próbálkozott az V. posztulátum bizonyításával, de felismerte, hogy az 

nem bizonyítható, ezért A képzelt geometria (egyik művének is ezt a címet adta) 

koncepciójának megalkotásába fogott bele, mely alapjai az euklideszinél általánosabbak, s ahol 

egy egyeneshez egy külső pontból két párhuzamos is húzható, illetve amelyben a háromszögek 

szögösszege kisebb két derékszögnél. Emellett kidolgozta a trigonometrikus hátteret is eme új 

geometriához. Innen egy lényeges eredménye, hogy állítása szerint háromszögeknél ha a 

trigonometrikus formulákban az a, b, c oldalak helyébe képzetes ia, ib, ic értékeket írunk, akkor 

a gömbi trigonometria tételeit kapjuk. Összegezve Lobacsevszkij képzelt geometriáját, azaz a 

Pángeometriát, egy ellentmondásmentes, levezethető, teljes rendszert kaptunk, ahol a 

párhuzamosok távolsága nem állandó, min az euklideszi síkon [vö. [3] 54-58.o]. 

Bolyai szintén a párhuzamossági axióma megoldásának keresésével kezdte, de hamar 

rájött, téves úton jár, mert az axióma nem vár bizonyítást. Lobacsevszkijtől kissé eltérően, a 

görögök dedukciós elméletét követve Bolyai a tér abszolút elméletének kidolgozásába fogott 

bele, melyben az V. posztulátumtól függetlenül dolgozott, azaz a párhuzamossági axiómát sem 

igaznak, sem hamisnak nem állította. Néhány fontosabb eredménye: 1) a párhuzamosok 

definíciója és tulajdonságai függetlenek az V. posztulátumtól; 2) a gömbi trigonometria 

független az V. posztulátumtól, ezeket bizonyította is; 3) az V. posztulátum tagadása esetén 

elemi módszerekkel megoldható problémákat vezetett le (pl. a kör négyszögesítése). 

Kiemelendő különbség Lobacsevszkij és Bolyai munkássága között, hogy míg az előbbi olyan 

geometriai rendszert kíván felépíteni, mely az V. posztulátum tagadására alapszik, addig az 

utóbbi azon kérdéskörök feldolgozásán fáradozik, melyek az V.-től függetlenek. Saját 

elnevezése szerint az abszolút igaz problémák megoldásával az abszolút geometriát kívánta 

létrehozni. Kutatási konklúzióit A tér abszolút tudománya (Appendix) címet viselő művében 

írta meg. Ennek hátteréül az abszolút trigonometria tételeit kezdte összegyűjteni és igazolta, 

hogy abszolút képletei minden geometriában érvényesek, mivel átalakításokkal levezethetők 

belőlük azon formulák, amik az adott geometriának megfelelően használhatók [vö. [3] 60-

73.o]. 

A XIX. században ezzel útjára indult egy új forradalom a nem-euklideszi geometriákkal 

fémjelezve. A párhuzamossági axióma kérdése már a régi korok problémájának számított, a 

szemléletváltás elindulásával terjedni kezdett az újfajta geometria, illetve következményképpen 

a matematika speciális ágazatainak (differenciálgeometria, projektív geometria, etc.) 

kidolgozása is megindult. 
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Így lehetett, hogy a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus, mint nem-euklideszi 

geometria mellett Riemann német matematikus révén helyet kaphatott a gömbi geometria is, 

melyről A geometria alapjául szolgáló hipotézisekről címet viselő munkájában ír. Ő mutatta 

meg az állandó görbületű felületek tulajdonságvizsgálatával, hogy a háromféle szög-

hipotézisből levezethető a három geometriai rendszer: a negatív görbületű felületnek a 

hegyesszögű hipotézis felel meg és modellje a pszeudoszféra, azaz ál-gömb; a 0 görbületű 

felületnek a derékszögű hipotézis felel meg és modellje a sík (az euklideszi sík); s végül a 

pozitív görbületű felületnek a tompaszögű hipotézis felel meg és modellje a szféra, azaz gömb. 

A Riemann-féle felületről az is megállapításra került, hogy zárt, az egyenesei is korlátos 

hosszússággal rendelkező, zárt vonalak, emiatt mindig egy átellenes pontpárban metszik 

egymást, viszont önmagában korlátozás nélkül mozgatható a felület, ami az egybevágósági 

kritériumok teljeskörű érvényességét hozza magával. Ez utóbbi tulajdonság miatt hasonlít a sík 

geometriája jobban a gömbire, mint a hiperbolikusra. Fontos megemlíteni, hogy Riemann 

kétfajta geometrián dolgozott: az egyszer elliptikus és a kétszer elliptikus (= szférikus) 

geometrián. A különbséget közöttük például az adja, hogy az elsőben az egyenes nem választja 

el egymástól a két félsík pontjait, míg a másodikban igen. Viszont összefüggnek olyan 

szempontból, hogy bár az első rendszerben két egyenesnek mindig egy közös pontja van, de a 

második rendszerben ez az egy közös pont egy átellenes pontpárnak felel meg. Az egyenesre és 

pontra vonatkozó információk következnek a két geometria alaptulajdonságából, mivel az 

egyszer elliptikus felület egyoldalú (pl. Möbius-szalag), a kétszer elliptikus pedig kétoldalú (pl. 

gömb vagy henger). Természetesen a gömb modelljén él a duplán elliptikus (gömbi) geometria, 

mely – mint már említettük – a tompaszögű hipotézisnek felel meg. [vö. [1] 240.o, [3] 82-92.o] 

 

A geometria fogalma újra, axiomatizálás 

A legegyszerűbb megfogalmazásban a geometria a pont, a vonal, a felület és a test (a 

térbeli alakzatok) alakjával, tulajdonságaival (távolság, szög, terült, etc.), egymáshoz való 

viszonyával és mérésével foglalkozó tudomány [vö. [14] 217.o]. Legújabb ágazatai a 

kombinatorikával keveredő és a matematikai struktúrákat elemző véges geometria, illetve a 

valós életből is érdekes kérdéseket – lefedési problémák, térképészet, térinformatika – tárgyaló 

diszkrét geometria. Egyik központi fogalma az illeszkedés, melyre különösen a geometriák 

axiomatikus összefoglalásánál nagy figyelmet fordítanak, ahogy a hasonlóság – egybevágóság 

– transzformációk hármasára is, hiszen ezen tulajdonságok is geometriákat határoznak meg. 

Egy geometriai rendszer felépítéséhez szükség van: a) definíciókra – amik a 

geometriában előforduló elemeket magyarázzák el (pont, egyenes, kör, szög, felület, etc.); b) 

axiómákra – mely általánosan igaz állításokat sorol fel (pl. „az egész nagyobb a részénél”); s a 
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legfontosabb c) posztulátumokra – amely feltételek (pl. „A derékszögek egyenlők.”) konkrétan 

meghatározzák a geometria minőségét (euklideszi, nem-euklideszi); ezen kitételek összességét 

hívjuk axiómarendszernek. [vö. [3] 116-117.o] 

A geometriaalkotáshoz gyűjtött axiómákkal szemben alapkövetelmény, hogy a komplett 

rendszer ellentmondásmentes (ne legyen bizonyítható két ellentétes kijelentés), teljes (minden 

állítás levezethető legyen) és független (egyik sem következménye a másiknak) legyen. Mint 

például Euklidészé vagy David Hilbert (1862-1943) német matematikusé, aki az eredeti görög 

axiómarendszert letisztázta és finomította. Grundlagen der Geometrie (A geometria alapjai) 

című munkájában a definiálatlan alapfogalmak (pont, egyenes, sík) és azok viszonyának 

(illeszkedés, két pont közötti reláció, szakaszok és szögek egybevágósága) megadása után a 

következő ötös felosztású, összesen csak 20 axiómát magába foglaló rendszert állított fel: 

I. 1 – 8. Illeszkedési axiómák 

II. 1 – 4. Rendezési axiómák  (4. Pasch axióma) 

III. 1 – 5. Egybevágósági axiómák 

IV. Párhuzamossági axióma (Euklideszi axióma) 

V. 1 – 2. Folytonossági axiómák (1. Arkhimédeszi axióma; 2. Cantor-féle teljességi axióma) 

[vö. [1] 64-84.o; [3] 122-124.o; [28]] 

Ha az euklideszi axiómarendszerből indulunk ki, akkor a geometriák besorolása a 

párhuzamossági axióma teljesülésétől függ: azt a geometriát, melyben valamennyi axióma 

fennáll, csak az V. posztulátum nem, azt nem-euklideszi geometriának nevezzük [vö: [1] 79.o]. 

E kivételt tevő posztulátummal kapcsolatosan meg kell említeni Kurt Gödel (1906-1978) 

osztrák matematikus azon tételét, miszerint „Egy axiómarendszerben mindig megadható olyan 

állítás, melynek igaz vagy hamis voltát eldönteni nem lehet.” – vagyis Euklidész nem hibázott. 

Erre tökéletes példa az eddig megismert három geometria, hiszen a párhuzamossági axióma az 

euklideszi síkon igaz („Egy tetszőleges egyenes és egy rá nem illeszkedő pont meghatározta 

síkon a ponthoz illeszkedő egyenesek legfeljebb egyike nem metszi az egyenest.”), a 

hiperbolikus felületen részben igaz („Egy tetszőleges egyeneshez egy rá nem illeszkedő ponton 

keresztül legalább 2 olyan (különböző) egyenes húzható, melyek nem metszik az adott 

egyenest.”), míg a gömbfelületen hamis, ott átállva az axióma tagadására építkezünk, 

matematikailag megfelelő rendszert kapva végeredményül. 

Albert Einstein egy idézetével zárom a geometria-történeti kivonatot, aki (jelen 

interpretáció szerint) az euklideszi – nem –euklideszi dilemma paradoxonját foglalta szavakba: 

„Ha a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem biztosak, 

ha pedig biztosak, nem a valóságra vonatkoznak.” 
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2.2 Az euklideszi és nem-euklideszi geometria alapfogalmainak 

összehasonlítása 

Ezen alpontban csak a legfontosabb, legszükségesebb, a különbségeket legjobban 

kiemelő fogalmi információkról lesz szó, mert a dolgozat alapvetően nem az összehasonlító 

geometria alapjait hivatott tárgyalni, hanem a négyszögek vizsgálatát. Teljesebb körkép: tételek 

és bizonyítások az ide vonatkozó szakirodalmakban találhatók [4], [9], [10], [11], [12], [13], 

[16], [17]. 

Az alapfogalmak tisztázása a geometriahasználat előtt kihagyhatatlan lépés, hiszen így kapunk 

képet arról, hogy mely geometriában dolgozunk, milyen elemeket használunk a 

szerkesztésekkor, milyen műveleteket végezhetünk el. Ahogy Galileo Galilei is elmondta: 

„A Természet nagy könyve csak azok előtt áll nyitva, 

akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét.” 

Az alábbi táblázatban a nem-euklideszi, azaz a gömbi illetve hiperbolikus geometria és az 

euklideszi geometria ismertetőjegyeit gyűjtöttem egybe, az egyszerűbb és átláthatóbb 

összehasonlítás eléréseként. 

 

Alapadatok Gömbi geometria 
Euklideszi 

síkgeometria 
Hiperbolikus geometria 

Kihez köthető? Riemann Euklidesz Bolyai, Lobacsevszkij 

Klein-féle 

kúpszelet-

elnevezés 

elliptikus geometria 
parabolikus 

geometria 
hiperbolikus geometria 
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Saccheri-féle 

hipotézis 
tompaszögű hipotézis derékszögű hipotézis hegyesszögű hipotézis 

Felület/Dimenzió véges R2 – 2dim végtelen R2 – 2dim végtelen R2 – 2dim 

Felületi görbület 

(K) 

K > 0 

pozitív állandó 

K = 0 

0 állandó 

K < 0 

negatív állandó 

Modell gömb 

 

sík 

 

nyílt félgömb 

 

Legegyszerűbb 

elem és vonal 

pont; 

gömbi egyenes = 

főkör 

(a legnagyobb kör) 

véges 

pont; 

egyenes 

 

végtelen 

pont; 

gömbi nyílt félkör 

(merőleges az alapsíkra) 

végtelen 

Egyenes és két 

pont kapcsolata 

2 ponthoz 1 főkör 

húzható, de ha 

átellenesek, akkor 

végtelen sok; 

2 pont a főkört 

2 különböző vagy 

(átellenes pontpárnál) 

2 azonos szakaszra 

bontja 

2 ponthoz egyetlen 1 

egyenes húzható; 

 

 

2 pont az egyenest 

1 szakaszra és 2 

félegyenesre bontja 

2 ponthoz egyetlen 1 

egyenes húzható; 

 

 

2 pont a nyílt félkört 

1 szakaszra és 2 

félegyenesre bontja 

Sugársor fajtái 

(~ 2 egyenes 

viszonya) 

metsző 

 

 

metsző 

 

vagy párhuzamos 

 

metsző vagy párhuzamos 

  

 

vagy kitérő (kétfajta) 
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Metsző sugársor 

és egy tőle 

független 

egyenes viszonya 

– 

Párhuzamosság 

kérdése 

a sugársor minden 

egyenese metszi a 

független egyenest, 

nincs párhuzamos 

 

 

 

a sugársorban a 

függetlennel 1 

párhuzamos egyenes 

van, a többi metszi azt 

 

 

 

a sugársorban a 

függetlennel 2 

párhuzamos egyenes 

van, a többi vagy metszi 

azt vagy kitér tőle 

 

 
Távolságmérés szabadon választott 

egyforma gömbi 

egységívekkel 

(maximum: 1 

főkörnyi) 

általánosan 

elfogadott: 

1 főkör = 360 gömbi 

lépés 

 

szabadon választott 

egyforma egységekkel 

(nincs maximum) 

 

meghatározott, egyforma 

Bolyai-egységekkel (nem 

látszanak egyenlőnek, de 

a félkörök végtelensége és 

a felület görbülete miatt 

tényleg azok) 

 

 MAGYARÁZAT: a Bolyai-skála 

szimmetrikusan rajzolt értékei: 30°, 24°, 16°, 9,4°, 5,1° 

ez egy 10 távolságegységnyi mérőt ad 

(2 arányú kettősviszonnyal számolhatók ki a skála 

értékei) 
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Szögmérés gömbi szögmérőnek 

megfelelően 

 

 

szögmérőnek 

megfelelően 

 

 

a félkörök 

metszéspontjába gömbi 

főkör-érintőket húzunk, 

és azok szögét mérjük 

gömbi szögmérővel 

 

Háromszög belső 

szögösszege 

180° ≤ α + β + γ ≤ 

540° 

 

α + β + γ = 180° 

 

0° ≤ α + β + γ ≤ 180° 

 

Mozaikok 

– 

Parkettázás 

egybevágó 

háromszögekkel  

háromszögek szögei: 

90°, 60°, 36° 

csak egybevágó 

háromszögeket látunk, 

nincs hasonlóság 

 

háromszögek szögei: 

90°, 60°, 30° 

egybevágó és hasonló 

háromszögeket is 

láthatunk 

 

háromszögek szögei: 

90°, 45°, 30° 

csak egybevágó 

háromszögeket 

mérhetünk, 

nincs hasonlóság 

 

Az első ábra Dr. Hack Frigyes érdeme, míg a többi kép a [12] forrásból származik. 

Zárásként fontosnak tartom megemlíteni, hogy a modellek között fennálló kapcsolat 

igen egyszerűen belátható: a nem-euklideszi geometriákhoz helyesen megválasztott, síkra 

történő vetítési technika alkalmazásával az esetek nagy többségében az euklideszi geometria 

ábráihoz analóg képeket kapunk – az esetleges kivételek pedig az adott geometria speciális 

tulajdonságait hivatottak bizonyítani. 
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3 Négyszögek vizsgálata 

A háromszögek mellett még fontos tananyaga e témakör a hagyományos geometria-

oktatásnak, hiszen a sokszögek közül ez a második és egyben utolsó csoport, melynek bővebb 

értelemben vett osztályozása a tanterv részét képezi. Ebben a fejezetben részletes tárgyalásra 

kerülnek mind síkbeli – mind gömbi szempontból a legfontosabb négyszögtípusok, illetve a 

geometriák közötti különbségeket még jobban kiemelendő, rövid betekintést nyerhetünk a 

hiperbolikus felületen keletkező négyszögek világába is. 

 

3.1 Négyszögek az euklideszi síkgeometriában 

Definíció szerint a négyszög a síknak négy egyenes szakasz által határolt része, ezzel 

ekvivalens megfogalmazásban egy négy szakaszból álló záródó töröttvonal. Négy oldala, négy 

csúcsa és négy belső illetve négy külső szöge van, továbbá két átlója. 

 

3.1.1 Osztályozás és csoportosítás 

A négyszögvizsgálatot – jelen esetben – kívülről befelé haladva hajtjuk végre, azaz a 

legáltalánosabb alaktól a legspeciálisabbig. 

Oldalaik szerint osztályozva a négyszögek lehetnek önmagukat nem metszők 

(egyszerűek) vagy önmagukat metszők (összetettek, komplexek), itt a második esetben 

mindkét átlót az idomon kívül találjuk. Az egyszerű négyszögek továbbá lehetnek konvexek 

vagy konkávak attól függően, hogy behúzott átlóik a négyszögön belül vagy kívül metszik 

egymást. Az utóbbi metszéspont, mivel az egyik átló a négyszögön kívülre esik, a belső átló 

meghosszabbításával jöhet csak létre. Folytatva a csoportok bemutatását a konvex négyszögek 

három vonalon szűkíthetők: érintőnégyszögek, trapézok és húrnégyszögek, vagyis az 

elnevezéseknek megfelelően a halmazba tartozó négyszögek oldalai vagy egy kör érintői, vagy 

egy kör húrjai lesznek, vagy körtől függetlenül keletkeznek. 

A soron következő, speciálisabb négyszögosztályok már többféleképpen kategorizálhatók: 

vizsgálhatók az átlók egymáshoz való viszonyai, a szimmetriatengelyek darabszáma, a szögek 

mértéke, de mégis általában az oldalak hossza vagy azok párhuzamossága szerint szokás 

osztályozni, s a derékszög bevezetésével specializálni. 

* Az oldalhosszak egyenlősége alapján öt csoportot hozhatunk létre: 

 5. nincs egyenlő oldaluk: ide tartozik az általános trapéz, a derékszögű trapéz, az érintő- és 

húrnégyszög, és a bicentrikus négyszög 

 4. két / három egyenlő oldala van: az elsőre példa a szimmetrikus (egyenlőszárú) trapéz; 

míg a másodikra a három-oldalegyenlőségű trapéz; speciálisaik a téglalap és a négyzet 
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 3. szomszédos oldalaik egyenlők: ide tartoznak a deltoidok, azon belül pedig speciálisai, a 

rombusz és a négyzet (egy távolabbi speciális eset, a konkáv deltoid is ide sorolható, mert 

az átlók viszonya és a szimmetria ott is teljesül) 

 2. két-két szemközti oldaluk egyenlő: ide tartoznak a paralelogrammák, azon belül pedig a 

speciálisai, a rombusz, a téglalap és a négyzet 

 1. minden oldaluk egyenlő: ide taroznak a rombuszok, azon belül pedig a négyzet 

* Az oldalak párhuzamossága alapján három csoportot hozhatunk létre: 

 3. nincs párhuzamos oldaluk: ide tartoznak az általános deltoidok (speciálisai már nem, 

viszont a konkáv deltoid itt ismét besorolható) 

 2. egy pár párhuzamos oldalpárja van: ide tartoznak a trapézok, azon belül pedig minden 

speciálisa felsorolható 

 1. két pár párhuzamos oldalpárja van: ide tartoznak a paralelogrammák, azon belül 

speciálisai, a téglalap, a rombusz és a négyzet 

* A négyszögek szögeinek vizsgálata szerinti csoportosítás a következőképpen foglalható 

össze: 

 

Hegyes- Derék- Tompa- 
Eredmény 

szögek száma 

4 --- --- 
NINCS – a belső szögösszeg kevesebb vagy több mint 360° 

--- --- 4 

3 --- 1 
deltoid, általános négyszög 

1 --- 3 

2 --- 2 rombusz, paralelogramma, deltoid, trapéz, általános négyszög 

2 1 1 
deltoid, általános négyszög 

1 1 2 

1 2 1 derékszögű trapéz, deltoid, általános négyszög 

1 3 --- 
NINCS – a belső szögösszeg kevesebb vagy több mint 360° 

--- 3 1 

(3 derékszögnél már a kialakult párhuzamosság megköveteli, 

hogy a negyedik is derékszög legyen) 

--- 4 --- négyzet, téglalap 

 

A tulajdonsági felosztások szerinti négyszögcsoportokat összefésülve a következő halmazokat 

kapjuk meg tehát: deltoidok, paralelogrammák, téglalapok, rombuszok és négyzetek. A végső, s 

egyben legspeciálisabb, legtöbb kikötésnek megfelelő elem a négyzet. 
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Az összesített csoportosítást és a négyszögcsaládok közötti kapcsolatokat a lejjebb 

következő ábra szemlélteti. Az osztályozás levezetésénél három színt használtam, minek célja 

az általános négyszögfelhasználtsági szint megkülönböztetése volt: 

- piros színezéssel láttam el azon négyszögeket, amelyek a téma oktatása során a 

legfontosabbak, a tanórák keretein belül a legtöbbször előfordulnak; 

- kék színezést kaptak azok a négyszögek, amelyekről szó esik a tananyagok tanítása 

során, de általánosságban és a csoportosítás során is kevesebb figyelmet kapnak; 

- zöld színűek lettek végezetül azok a négyszögek, melyekről a matematika órákon szinte 

alig (csak említés szintjén, esetleg feladat kapcsán) vagy egyáltalán nem esik szó. 

 

 
 

A fejezet alpontjaiban a konvex négyszögek különböző osztályainak legfontosabb 

tulajdonságait gyűjtöttem össze. 

 

3.1.1.1 Érintőnégyszög, húrnégyszög 

Az érintőnégyszög minden oldala ugyanannak a beírt körnek az érintője. Ez a csoport 

kissé elhatárolódik a többi négyszögtől, mert más – szemközti oldalainak összege egyenlő – 

alaptulajdonsággal bíró elemei vannak. Ide tartozik a deltoid, azon belül a rombusz és a 

négyzet. 
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A húrnégyszög esetében a négy csúcspont köré kör írható, vagyis minden oldala 

ugyanannak a körnek a húrja, ebből következően szemközti szögeinek összege mindig 180°. E 

csoport összefonódik a trapézokkal húrtrapézokat hozva létre. Ezen négyszögek két szemközti 

oldala párhuzamos, és a másik két oldal egyenlő hosszúságú; vagyis a sokszög szimmetrikus, 

tehát a párhuzamos oldalakon fekvő 1-1 szögpár megegyezik, és az átlók egyenlő hosszúak. Ide 

tartozik az egyenlőszárú és a 3-oldalegyenlőségű trapéz, a téglalap és a négyzet. 

Érdekesség az előbbi két kategória kombinációjából létrejövő bicentrikus négyszög, 

mely nevéből adódóan két középpontú négyszög, azaz egyszerre érintő- és húrnégyszög. E 

sokszög nem tartozik semelyik másik csoportba, a deltoiddal keresztezve például szerkeszthető 

bicentrikus deltoid, viszont a bicentrikusság, mint tulajdonság annyira meghatározó, hogy 

következő precizitási lépésként már a négyzetet kapjuk eredményül. 

 

3.1.1.2 Deltoid, trapéz 

A deltoid alaptulajdonsága – eltérően a trapézok csoportjától, s ebből kifolyólag a 

legtöbb négyszögtől –, hogy két-két egymás melletti oldala azonos hosszúságú. Ebből 

következik, hogy a deltoidok szimmetrikusak, továbbá a szögek közül az egyik megegyezik a 

vele szemközti szöggel, és hogy az egyik átló merőlegesen metszi a másikat, és felezi azt. 

Emellett minden deltoid érintőnégyszög, és speciálisai a rombusz és a négyzet. Fontos még 

megemlíteni, hogy a konkáv négyszögek között a legspeciálisabb a konkáv deltoid, melyre – 

nevéből is adódóan – az előbb felsorolt tulajdonságok ugyanúgy élnek. 

A trapézok csoportja foglalja magába a legtöbb négyszöget. Alaptulajdonsága, hogy van 

egy pár párhuzamos oldala; ezeket általában alapoknak, a másik két oldalt pedig száraknak 

nevezzük. A trapézoknak három alcsoportja van: a húr- vagy szimmetrikus trapézok, a 

derékszögű trapézok és a paralelogrammák. 

A húr- vagy szimmetrikus trapéz nevéből adódóan a párhuzamos oldalpárján kívül 

egyenlő hosszúságú szárakkal is rendelkezik, melyek azonos szöget zárnak be az alapokkal, így 

adva szimmetrikusságot. Éppen ezért nem csak a szemközti szögeinek összegére lesz igaz, 

hogy 180°, hanem a száron fekvő két szög összegeként is ugyanennyit kapunk. Ide tartozik 

még a téglalap, továbbá a három-oldalegyenlőségű trapéz is, melynél a két szár és az egyik alap 

hossza megegyezik, és a négyzet. 

A derékszögű trapéz a két alap párhuzamosságából kifolyólag két derékszöggel 

rendelkezik, s emiatt a másik száron fekvő két szögről elmondható, hogy 180°-ra egészítik ki 

egymást. Speciális esetben az egyik alap és szár egyenlő hosszúságúak lehetnek. A téglalap és a 

négyzet ebben a csoportban is megtalálható. 
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3.1.1.3 Paralelogramma – speciálisan: téglalap, rombusz és négyzet 

A paralelogramma két-két szemközti oldala párhuzamos. Ez azt is jelenti, hogy a 

szemközti oldalak egyforma hosszúak, a szemközti szögek egyenlők, az egy oldalon fekvő 

szögek összege mindig 180° és az átlók felezik egymást. Ez a legszűkebb csoport, melybe 

együtt tartozik bele a téglalap, a rombusz és a négyzet, azaz a három legközismertebb, 

legtöbbet használt, legspeciálisabb négyszög. Emellett kijelenthető, hogy minden 

paralelogramma trapéz. 

A téglalap szemközti oldalai párhuzamosak és páronként egyenlő hosszúak, illetve 

minden szöge derékszögű. Ebből következik, hogy az átlók egyenlő hosszúak és felezik 

egymást. A téglalap speciálisan egy paralelogramma (trapéz) és egy húrnégyszög is egyben. 

A rombusznak mind a négy oldala egyenlő hosszúságú, melyekből a szemközti oldalak 

párhuzamosak, emellett a szemközti szögek egyenlők és az egy oldalon fekvő szögek összege 

mindig 180°. Ezekből adódik, hogy az átlók merőlegesen metszik és felezik egymást. A 

rombusz speciálisan egy paralelogramma (trapéz) és egy deltoid (érintőnégyszög) is egyben. 

A négyzet – más néven: szabályos, azaz a legtökéletesebb négyszög – mind a négy 

oldala egyenlő hosszúságú, szemközti oldalai párhuzamosak és mind a négy szöge derékszög. 

Mindezekből kapjuk, hogy az átlók egyenlő hosszúak, derékszögben metszik és felezik 

egymást. A szabályos négyszög az összes, nála gyengébb tulajdonságrendszerrel rendelkező 

négyszögcsoportba besorolható. A négyzet ezért lehet egyszerre rombusz, téglalap, 

paralelogramma, deltoid, trapéz, húr- és érintőnégyszög is. 

 

3.1.2 Alaptulajdonságok (oldalhossz, szögmérték, kerület, terület) 

határértékek szempontjából 

Síkfelületen egy négyszög oldalhossza nulla és végtelen között mozog, a sík végtelen 

kiterjedéséből fakadóan. Vagyis egy nullánál nagyobb véges érték szükséges egy hossz 

megadásához, hiszen egy kezdő- és egy végponttal rendelkező zárt szakaszról beszélünk. 

Egy négyszög szögei ehhez képest már jól behatárolhatók, hiszen 0° és 360° közé kell 

esniük úgy, hogy a négy szög összességében fix 360°-ot adjon. Ez annyit jelent, hogy minden 

négyszög belső – és egyben külső – szögeinek összege 360°, mivel egy sokszög adott belső és a 

hozzá tartozó külső szögei mindig 180°-ra egészítik ki egymást. Fontos megjegyezni, hogy 

ezen értékek arányos transzformációknál sem változnak, tehát nem csak az egybevágó, de a 

hasonló négyszögek esetében sem. 

Egyenes vonalú síkidomok kerülete az egyes oldalak hosszúsági mértékszámának 

összege. Négyszögek esetében tehát az általános alak: K = a + b+ c + d 
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Lévén az oldalak hossza egy véges érték, ezért a kerület is pontosan meghatározható, de nincs 

határok közé szorítva – 0-tól végtelenig bármi lehet, tehát végtelen sok különböző 

kerületösszeg létezik az oldalak mértékétől függően. 

Egy síklemez területe a kerülete által határolt síkrész. Euklideszi síkgeometriában a 

területmérés legfontosabb eleme az egységnégyzet, melynek minden oldala 1 síkbéli 

távolságegység és minden szöge 90°-os. Ekkor egy egységnégyzet egy síkbéli területegységnek 

felel meg. Hogy miért négyzet? Mert a sokszögek átdarabolási szempontjából igen releváns, 

azaz tökéletesen és egységesen darabolható (negyed, tizenhatod, hatvannegyed, etc.) a 

szükségnek megfelelően, hisz alaptulajdonságát, miszerint egy négyzet, mindvégig megtartja; 

ezért is mondható tökéletesnek a szabályos négyszög. 

Főbb négyszögek területe (a megadott betűk az adott négyszög téglalappá átdarabolt 

oldalhosszait jelölik, azaz hogy hány darab egységnégyzet adja ki a kapott oldalakat – a 

téglalappá darabolás háromszögek segítségével működik): 

Négyzet:  T = a * a = a
2
 

Téglalap:  T = a * b 

Paralelogramma: T = a * ma   (rombuszra is igaz) 

Trapéz:  T = [(a + c) / 2] * m 

Deltoid:  T = (e / 2) * f   (rombuszra és négyzetre is igaz) 

Általános négyszög: T = (e / 2) * (m1 + m2) 

(A betűk jelentése a kiinduló négyszögekben: a, b és c – oldalak, m – magasság, e és f – átlók) 

Összességében leszögezhető, hogy a síkon a négyszögek területszámításához azok oldalait, 

illetve nevezetes vonalait (átló, magasság) használjuk fel a megfelelő műveletsorban. 

 

3.1.3 Egy elfajult négyszög a síkon – csak az analógia kedvéért… 

E minimálkitérőre azért van szükség, hogy a későbbi gömbi határokat könnyebben 

megérthessük, s hogy a különböző geometriákat egyszerűbben kapcsolatba hozhassuk 

egymással. 

A képen egy vonallá fajult síknégyszög látható: elfajult, mert 

vonalnak – jobban mondva egy szakasznak rajta két ponttal – 

látszik, nem négyszögnek; pedig van négy csúcsa, négy oldala, 

négy szöge és zárt a töröttvonala, csak kissé nehezebb mindezt belelátni. Ehhez ad segítséget, 

ha megnevezzük a csúcsokat, oldalakat, beíveljük a szögeket, és a kapott adatokat az általános 

négyszög alaptulajdonságaival összevetjük. 

Az oldalak hosszával nincs baj, hiszen mérhetők, csak egymáson fekszenek. A szögek 

átalakulása viszont már felvethet megválaszolandó kérdéseket. De egyszerűen csak hinni kell a 
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szemünknek: a fenti négyszögnek két csúcsánál 0° és két 

csúcsánál 180° található. Ezt a legjobban úgy lehet belátni, 

hogy minimálisan kinyitva a vonalnégyszöget (ez már egy 

normális síkbéli négyszög lesz), megvizsgáljuk a szögeit. Két 

tompa- és két hegyesszöget fogunk kapni. De ha B, C pontokat elkezdjük visszafektetni az AD 

szakaszba, akkor azt vesszük észre, hogy a négyszögünk két szöge 180° felé, másik két szöge 

pedig 0° felé fog közelíteni, míg egyenesszögekké és nullszögekké nem válnak. 

Tovább folytatva a számolást, a hozzájuk tartozó külső szögek 0°-nál 180°, 180°-nál pedig 0°. 

Mindennek érdekes, de valós következménye, hogy a belső és külső szögösszeg 360° jelen 

helyzetben is. Így kijelenthető, hogy a négyszögek halmazának határmezsgyéjébe az elfajult 

esetek is beleillenek. 

 

3.2 Négyszögek a nem-euklideszi, gömbi geometriában 

Definíció szerint a négyszög a gömbfelületnek négy gömbi egyenesszakasz által 

határolt része, ezzel ekvivalens megfogalmazásban egy négy szakaszból álló záródó töröttvonal 

által határolt sokszög. Négy oldala, négy csúcsa és négy belső illetve négy külső szöge van, 

továbbá két átlója – hasonlóan a síkhoz. 

 

3.2.1 Osztályozás és csoportosítás – Euler-féle négyszögek, elfajult esetek, és 

a dinnye héja, amivel nem foglalkozunk 

Mielőtt bármiféle halmazolásba belekezdenénk, tisztáznunk kell egy igen fontos 

kérdést, mégpedig hogy milyen korlátokat szabunk magunknak a sokszögszerkesztéshez a 

gömbön. Hiszen tudjuk, hogy két különböző ponthoz egy teljes főkör húzható, ahol a pontok 

által egy rövidebb és egy hosszabb szakasz keletkezik. (Átellenes pontpárnál egyforma hosszú 

szakaszokat kapunk, tehát ott fennáll a választás lehetősége, melyik részét használjuk fel a 

gömbi egyenesnek.) 
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Négy szabadon választott, nem szimmetrikusan elhelyezkedő pontnál – ahogy a képen is látszik 

– a négy főkör már nyolc szakaszlehetőséget ad, amiből a rövid és hosszú szakaszok különböző 

arányú és sorrendű felhasználásával összesen 16-féle négyszöget szerkeszthetnénk, ha nem 

lenne szabályozva az eljárás. De a határvonalak meghúzására szükség van, mert a különc 

négyszögek (4 középső ábra) bonyolultságuk miatt nem alkalmasak osztályozásra, hiszen 

némelyiknél az sem eldönthető, hogy mi számít a négyszög belsejének és mi a külseje (annak 

ellenére, hogy például oldalaik metszéspontjának száma alapján lehetne őket kategorizálni). 

A szabályrendszerhez megalkotásához támpontot ad a gömbi szakasz definíciója, azaz a két 

pont közötti legrövidebb egyenes út. Matematikai szakszóval élve, a gömbön csak és kizárólag 

Euler-féle négyszögekkel foglalkozunk. De mit is takar ez pontosan? 

 Két pont között mindig a rövidebb összekötési útvonalat választjuk (ha átellenes 

pontpár esetén fél főköröket kapunk, akkor mindegy, melyik ívhosszt használjuk): 

0 gömbi lépés < az oldalak mértéke ≤ 180 gömbi lépés 

 Minden négy csúcsból és négy oldalból álló zárt töröttvonal két olyan négyszöget 

határoz meg, melyek a teljes gömbfelületet nézve negatívjai egymásnak – mint 

dinnyelékelésnél a lék és maga a dinnye héja. A két keletkező 

négyszögből mindig a kisebbet vizsgáljuk, s a belseje mindig 

egyetlen féltekére esik: 

T ≤ fél gömb (360 gömbi területegység) 

 A kisebb terület kiválasztásából következik, hogy belső szögnek is a kisebbet 

választjuk: 

0° ≤ α, β, γ, δ ≤ 180° (a külső szögek ennek megfelelően alakulnak szintén 0°-180°-ig) 

Azon négyszögeket, melyek a felsorolt határértékeket veszik fel (egyik oldala 180 gömbi lépés, 

szögei 0°-ot vagy 180°-ot vesznek fel, esetleg jobban kiterülnek, átlépve a félgömbszabályt), 

elfajult Euler-négyszögeknek hívjuk. Az ő szerepük két okból is fontos: 1. az általuk képviselt 

minimum és maximum határok (legkisebb és legnagyobb négyszög) tetszőleges pontossággal 

közelíthető meg valódi Euler-féle négyszögekkel, azaz a korlátok bebizonyítása rajtuk, az 

elfajult négyszögeken keresztül lehetséges; 2. a minimumhatár a síkkal mutat analógiát, míg a 

maximumhatár a gömb sajátságos lehetőségeire világít rá, amitől más ez a geometria. 

 

A négyszögvizsgálatot továbbra is kívülről befelé haladva hajtjuk végre, vagyis a 

családfa a legáltalánosabb alaktól a legspeciálisabb felé tart. 

Az Euler-féle négyszögek oldalosztályozás szerint először – hasonlóan a síkhoz – két 

nagy halmazba oszthatók: önmagukat metszők, azaz komplexek (mindkét átló az idomon 

kívül van) vagy önmagukat nem metszők. Ez utóbbi alá további két csoport sorolható be: 
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konkávok (az egyik átló az idomon kívül, a másik azon belül található) vagy konvexek (az 

átlók az idomon belül elhelyezkedve metszik egymást). Ekkor az általános négyszögek halmaza 

négyfelé válik szét: érintőnégyszögek, húrnégyszögek, paralelogrammák és derékszögű 

trapézok. Vigyázzunk, a síkbeli trapézosztály a gömbi felosztásból hiányzik, mert általános 

trapézt nem tudunk a gömb felszínén ábrázolni, lévén egyetlen alaptulajdonsága, a 

párhuzamossága nem megszerkeszthető. Tehát más ismertetőjegyek kerülnek előtérbe: az 

érintőnégyszögeknél az alakzat oldalai egyazon kört érintenek; a húrnégyszögeknél az alakzat 

oldalai egyazon kör húrjai lesznek; a körtől független paralelogrammáknál két-két oldalának és 

szögének mértéke azonos; míg a derékszögű trapézoknál a két derékszög berajzolása ad 

támpontot. 

Az utolsónak felsorolt két csoporttal kezdődnek a speciálisabb négyszögosztályok, melyek a 

síkkal majdnem megegyező módon többféleképpen is kategorizálhatók: átlók viszonya, 

szimmetriatengelyek, de mégis általában szögek mértéke vagy az oldalak hossza alapján. Az 

oldalak párhuzamossága szerinti vizsgálat annak létezése híján lehetetlen, ahogy a négy 

derékszög, mint (téglalapot és négyzetet) specializáló tényező sem használható – ennek oka, 

hogy a belső szögösszegnek több mint 360°-nak kell lennie. 

* Az oldalhosszak egyenlősége alapján öt csoportot hozhatunk létre: 

 5. nincs egyenlő oldaluk: ide tartozik a derékszögű trapéz, az érintő- és húrnégyszög, a 

bicentrikus négyszög, valamint a Lambert-féle négyszög is, mint gömbi különlegesség 

 4. két vagy három egyenlő oldala van: az elsőre példa a szimmetrikus (egyenlőszárú) 

trapéz, illetve a Saccheri-féle négyszög, szintén gömbi különlegességként; a másodikra 

példa a három-oldalegyenlőségű trapéz; speciálisaik a téglalap és a „négyzet” 

 3. szomszédos oldalaik egyenlők: ide tartoznak a deltoidok, azon belül pedig speciálisai, a 

rombusz és a „négyzet” (két távolabbi speciális eset, a konkáv deltoid és a duplán konkáv 

deltoid is ide sorolható, mert az átlók viszonya és a szimmetria ott is teljesül) 

 2. két-két szemközti oldaluk egyenlő: ide tartoznak a paralelogrammák, azon belül pedig a 

speciálisai, a rombusz, a téglalap és a „négyzet” 

 1. minden oldaluk egyenlő: ide taroznak a rombuszok, azon belül pedig a „négyzet” (távoli, 

de speciális esetként a duplán konkáv rombusz is ide vehető) 
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* A tisztán Euler-féle négyszögek szögvizsgálata szerinti csoportosítás a következőképpen 

foglalható össze: 

 

Hegyes- Derék- Tompa- 
Eredmény 

szögek száma 

4 --- --- NINCS – a belső szögösszeg kevesebb lenne 360°-nál 

--- --- 4 „négyzet”, téglalap, deltoid, trapéz, általános négyszög 

3 --- 1 
deltoid, általános négyszög 

1 --- 3 

2 --- 2 rombusz, paralelogramma, deltoid, trapéz, általános négyszög 

2 1 1 
deltoid, általános négyszög 

1 1 2 

1 2 1 derékszögű trapéz, deltoid, általános négyszög 

2 2 --- NINCS – a belső szögösszeg kevesebb lenne 360°-nál 

--- 2 2 Saccheri-féle négyszög (~ szimmetrikus trapéz) 

1 3 --- NINCS – a belső szögösszeg kevesebb lenne 360°-nál 

--- 3 1 
Lambert-féle négyszög, derékszögű trapéz, deltoid, általános 

négyszög 

--- 4 --- NINCS – a belső szögösszeg épp 360° lenne 

 

Mint láthattuk, az oldalak szerinti osztályozás az általános trapéz kiesésétől eltekintve 

megegyezik a síkon felírtakkal, s bár a szögvizsgálatnál is jutottunk hasonló eredményekre, 

mégis ott már nagyobb, szembetűnőbb eltéréseket tapasztalhattunk. Továbbá a gombóc 

felületének zártsága miatt kialakult körbefutó egyenesek adják azt a különleges, csak a gömbre 

jellemző speciális tulajdonságot, hogy két darab gömbkétszög metszeteként minden négyszög 

előállítható. (Megjegyzés: Két főkör metszetéből kapott gömbi kétszög és azok metszetei a 

pedagógiai részben, az oktatott órák bemutatójánál találhatók.) 

Az oldal- és szögvizsgálat szerinti négyszögcsoportokat összerendezve ugyanazon halmazokat 

kapjuk, mint a síkon, tehát: deltoidok, paralelogrammák, téglalapok, rombuszok és 

„négyzetek”. A végső, s egyben legspeciálisabb elem gömbön is a „négyzet”. 
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Az összesített csoportosítást és a négyszögcsaládok közötti kapcsolatokat a lejjebb 

következő ábra szemlélteti. 

 

 
 

A fejezet alpontjaiban a konvex négyszögek fontosabb osztályainak főbb ismertetőjegyeit 

gyűjtöttem össze, illetve különleges, síkon nem létező négyszögek is bemutatásra kerültek. 
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3.2.1.1 Érintőnégyszög, húrnégyszög 

Az érintőnégyszög – akár a síkon – itt is egyazon körnek az érintőiből áll; szemközti 

oldalainak összege egyenlő; és a deltoid – rombusz – négyzet hármas tartozik az osztályába. 

A húrnégyszög ezzel ellentétben már eltéréseket mutat. Bár oldalai ugyanannak a 

körnek a húrjai, szemközti szögeinek összege mégsem 180°. Csak annyi mondható ki a 

gömbön, hogy a négyszögben az átellenes szögösszegek megegyeznek, hiszen a bizonyítása 

során ezen esetben is egyenlőszárú háromszögekkel számolunk, csakhogy a belső szögösszeg 

nem állandó 360°, így nem lehet konkrét értéket kikötni e tételhez. Ide tartozik az egyenlőszárú 

és a 3-oldalegyenlőségű trapéz, a téglalap és a négyzet. 

Az előbbi két kategória kombinációját jelentő bicentrikus négyszög a gömbön is 

megtalálható. Itt sem tartozik semelyik másik csoportba, itt is létezik bicentrikus deltoid, és 

speciálisa a gömbi négyzet. 

Ám az érintő- és húrnégyszögek a gömbön sajátságos módszerrel is összekapcsolhatók, 

méghozzá a dualitás fogalmával, azaz megfelelő elemek közti párhuzam vonásával. Ugyanis az 

érintőnégyszög a húrnégyszög duálisa és fordítva, mivel az érintőnégyszög azonos szemközti 

oldalösszege megfeleltethető a húrnégyszög azonos szemközti szögösszegének, illetve a 

beírható kör a körülírható körnek. Éppen emiatt fordulhat elő az az eset, hogy a bicentrikus 

négyszög önmagának a duálisa. (A dualitás, pólus és poláris kapcsolatrendszerbe nem 

szándékozom belemenni, erről bővebb információ a geometriák alapjait tárgyaló források 

többségében található, például [[1] 7. fejezet].) 

 

3.2.1.2 Deltoid, húrtrapéz, derékszögű trapéz 

A deltoid egyedi alaptulajdonsága, hogy két-két szomszédos oldalhossza megegyezik 

szintén a síkból átvehető. Tehát e speciális érintőnégyszög ezen a felületen is szimmetrikus, van 

egy azonos nagyságú átellenes szögpárja, az egyik átló merőlegesen felezi a másikat, és 

speciálisai a rombusz és a négyzet. De a konkáv négyszögek között nem csak egy, hanem 

kétféle speciális deltoid is található: az egyszeresen (síkkal hasonlatos) és a kétszeresen konkáv 

deltoid, melyek mindegyikére ugyanúgy igazak a már ismert tulajdonságok. Minden deltoid 

alakzat két olyan, különböző szögmértékű gömbkétszög metszeteként állítható el, melyek 

szimmetriatengelye közös. 

Mint már az osztályozásnál is felmerült, gömbön a trapézt nem tudjuk ábrázolni, mivel 

egyetlen különleges tulajdonsága a párhuzamos oldalpárja. Ám a húrnégyszögekből kiindulva 

húrtrapézokat, másik nevükön szimmetrikus trapézokat már képesek vagyunk átvezetni a gömb 

felületére, hiszen azon kívül, hogy kör írható a csúcsokra, a trapéz két szára egyenlő hosszú és 

szimmetrikusan helyezkednek el. Síktól vett különbség adódik a szárakon vett szögösszegre, 
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hiszen gömbön nem lesz 180°, ismételten csak annyit lehet kijelenteni, hogy azonos értékeket 

kapunk a két szárhoz tartozó szögösszegekre. A csoport további tagjai viszont megegyeznek, 

tehát a téglalap, a három-oldalegyenlőségű trapéz és a négyzet a speciális esetei. 

A duális kapcsolat fennáll a deltoidra és a húrtrapézra is, tételesen: a deltoid szomszédos 

oldalegyenlősége a szimmetrikus trapéz szomszédos szögegyenlőségének feleltethető meg, 

illetve a deltoid két szemközti, azonos szöge az egyenlőszárú trapéz két szárával dualizál. 

A derékszögű trapéz is, szimmetrikus társához hasonlóan, csakis azért jeleníthető meg a 

gömbön, mert párhuzamos oldalpárján kívül, két derékszöggel is rendelkezik. Viszont az 

alapok viszonyának hiánya miatt a száron fekvő szögek sem egészítik 180°-ra ki egymást, csak 

annyit tudunk róluk mondani, hogy a szögösszeg több lesz, mint 180°. Egyik speciális esete, 

mikor az egyik alap és szár egyenlő hosszúak; másik speciális esete pedig a Lambert-féle 

négyszög. E csoportból is levezethető a téglalap és a négyzet. 

 

3.2.1.3 Paralelogramma, téglalap, rombusz és „négyzet” 

A paralelogramma kettő kivételével minden tulajdonságban megegyezik a síkbélivel: az 

átlói felezik egymást; viszont két-két szemközti oldala nem párhuzamos, csak egyenlő 

hosszúságú; illetve a szemközti szögek egyenlők, de az egy oldalon fekvő szögek összege nem 

180°, csak azonos mértékű. Ez a legszűkebb csoportja a legközismertebb síkbeli 

négyszögeknek (téglalap, rombusz, négyzet) itt a gömbön is. Szerkesztésénél két olyan, 

különböző szögmértékű gömbkétszög metszetét vesszük, melyeknek szimmetria-középpontja 

egybeesik. A dualitást tekintve a paralelogramma önmagának duálisa, mivel a két-két 

szemközti szögegyenlőség átváltható két-két szemközti oldalegyenlőségre. 

A gömbi téglalapnál is két tulajdonságot leszámítva minden síkból származó 

megállapítás helytálló: egyenlő hosszú oldalpárok, egyenlő – egymást felező átlók; de nem 

párhuzamosak az oldalak és nem igaz, hogy minden szöge 90°-os. Csak annyi teljesül, hogy 

minden szöge egyforma nagyságú. A téglalap speciálisan egy paralelogramma és egy 

húrnégyszög is egyben. Megszerkesztésekor a két, különböző szögmértékű gömbkétszög 

szimmetria-középpontja megegyezik és szimmetriatengelyeik merőlegesek egymásra. 

A rombusz érvényesülése a gömbön hasonlóan alakul, mint a paralelogramma: négy 

egyenlő oldal, két azonos szögpár, átlók merőlegesen felezik egymást; de nincsenek 

párhuzamos oldalak, és a 180°-os szögösszeg helyett is csak állandó, egyforma összegérték 

van. A rombusz speciálisan egy paralelogramma és egy deltoid (érintőnégyszög) is egyben. Az 

alakzat két egybevágó gömbkétszög metszeteként állítható el, melyek szimmetriatengelye 

közös. 
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Dualitás szempontjából a téglalap párja a rombusz, mivel a téglalap négy egyenlő szöge 

a rombusz négy egyenlő oldalának felel meg, illetve a téglalap két-két szemközt egyenlő oldala 

a rombusz két-két szemközt egyenlő szögének. 

A négyzet a gömbi geometriában a szabályos négyszög elnevezést kapta, mivel a síkbeli 

négyzet definíciójának és tökéletességének csak részben képes eleget tenni. Értem ez alatt, 

hogy a szóban forgó négyszög gömbi megfelelője nem tud négy derékszöggel rendelkezni, csak 

négy egyforma nagyságú szöggel, illetve az idomot negyedelve nem az aránynak megfelelő kis 

négyzeteket kapunk, hanem csak négy egybevágó deltoidot; a párhuzamosság teljes hiányáról 

már nem is beszélve. Ettől függetlenül az átlók egyforma hosszúak és merőlegesen felezik 

egymást, sőt a szabályos négyszög is az összes, nála gyengébb tulajdonságrendszerrel 

rendelkező négyszögcsoportba besorolható. A gömbi négyzetre is rámondható tehát, hogy 

egyszerre rombusz, téglalap, paralelogramma, deltoid, húr- és érintőnégyszög. 

Megszerkesztéséhez szükséges, hogy a két egybevágó gömbkétszög szimmetria-középpontja 

egybe essen, és szimmetria-tengelyeik merőlegesek legyenek egymásra. Dualitás tekintetében – 

hasonlóan a paralelogrammához – egyedinek számít, mivel saját maga duálisa: négy egyenlő 

mértékű oldala a négy egyenlő mértékű szögének felel meg és fordítva. 

 

3.2.1.4 Extrém példák – gömbi különlegességek 

A gömb görbült felületéből adódóan e geometriában találkozhatunk olyan 

négyszögekkel is, melyek a síknégyszögek határvonalát súrolják, vagy egyáltalán nem léteznek 

a sík geometriájában. Lássunk tehát ezen különc négyszögekből néhány példát. 

Elfajult négyszög – A minimum és a maximum 

A vonallá fajult gömbi minimumnégyszög kiemelése azért lényeges, mert ezzel 

analógiát lehet vonni sík és gömb határán. A síknégyszögeknél tárgyalt elfajult négyszög 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a gömbön a minimális 

négyszög: azaz van négy csúcsa, négy oldala, mérhetők az 

oldalhosszak, és két darab nullszög illetve egyenesszög keletkezik 

benne. Mindez annyit jelent, hogy ez az egyetlen példa a gömbön, ahol a négyszög belső 

szögösszege 360°, hiszen B, C pontokat minimálisan kiemelve az ívből már egy olyan Euler-

négyszög jön létre, melyben a szögek összege több lesz, mint 360°, ahogy ez a gömbre 

alapvetően jellemző. A sík-gömb határkapcsolatának szemléltetésére ez az ábra talán 

alkalmasabb, mert láthatók a négyszög részei, ellenben az egyetlen ponttal. Ugyanis ha 

négyszögeket rajzolunk a gömbre, akkor azt vehetjük észre, hogy minél kisebb méretűek, annál 

síkközelibbek lesznek az értékeik, de mivel a síkot nem lehet a gömbfelületre kiteríteni, ezért 

vagy egy pontban lesz képes érinteni, vagy ha rásimítjuk, egy főköríven. Épp ezt tárgyaltuk. 
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A teljes főkörívvé fajult gömbi maximumnégyszög a párja 

az előbbi minimumnak. Kerülete az állandó 360 gömbi lépés, hisz 

egy teljes körről van szó; belső szögösszege pedig az Euler-

négyszögek maximumát adja, azaz 4 * 180° = 720°. Ezen 

határértékeket átlépve már nem-Euler-féle négyszögekről 

beszélünk. 

 

Lambert-féle négyszög 

Ahogy a történeti bevezetőben is esett szó róla 

elsőként Alhazen arab matematikus próbálkozott e 

háromszor derékszögű négyszög titkát megfejteni, de 

csak később Lambert tudta a tompaszögű hipotézishez 

kötni, hiszen negyedik szöge nagyobb, mint 90°, azaz 

egy tompaszög (párja a hiperbolikus felületen 

hegyesszöggel szerkeszthető meg). Síkon 

lehetetlenség ilyet szerkeszteni, mert ott három 

derékszög és a keletkező párhuzamosság már 

meghatározza a negyedik szög derékszögét is (téglalap 

vagy négyzet lenne). De a gömb görbült felületén mindez lehetséges, egyfajta speciális 

derékszögű trapéznak tudható be, melyben ha a negyedik szögtől is megköveteljük, hogy 

legyen egyforma a másik hárommal (de nem 90°), akkor a szabályos gömbi négyzetet kapjuk. 

A szögfogalmak és belső szögösszeg tisztázásánál, illetve a négyszögek osztályozásánál a sík-

gömb párhuzamban fontos oktatási elem lehet a Saccheri-féle négyszöggel karöltve. 

 

Saccheri-féle négyszög 

A Lambert-féle négyszög mellett e kétszer 

derékszögű és a derékszögeknél egyenlő oldalú 

négyszög is említésre került, melynek 

megismerésével először Omar Khajjám perzsa 

matematikus próbálkozott, de végül Saccheri volt 

képes a tompaszögű hipotézishez csatolni, mivel 

maradék két szöge nagyobb, mint 90°, azaz 

tompaszögek (párja a hiperbolikus felületen 

hegyesszögekkel figyelhető meg). Ilyet síkon 

szintén képtelenség szerkeszteni, hiszen a két derékszög egy pár párhuzamos oldalpárt határoz 
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meg, melyek egyenlőségéből fakadóan csak téglalapot vagy négyzetet kaphatnánk. De a gömb 

felszínén mégis működik a felrajzolás, amit tulajdonképpen egy speciális (derékszögű) 

szimmetrikus trapéznak lehetne nevezni, mert két-két szomszédos szöge egyforma mértékű. ha 

megköveteljük, hogy mind a négy szöge legyen egyforma nagyságú (de nem derékszög), akkor 

ismét a szabályos négyszöghöz jutunk. 

 

Duplán konkáv deltoid 

Érdekes példa a gömbön ez a négyszög, 

mert bár terjedelemben kilóg egyetlen 

félgömbből, mégis oldalai nem keresztezik még 

egymást és kisebbek, mint 180 gömbi lépés. A 

síktól vett különbsége, hogy két konkáv szöggel 

is rendelkezik, méghozzá a szimmetriatengely 

két oldalán, maradék két szöge pedig 0° és 180° 

közé esik. Megszerkesztése egyszerű: feladatunk 

csak annyi, hogy a közös szimmetriatengellyel 

rendelkező, egymást metsző gömbkétszögeknek 

a hosszabb szakaszait emeljük ki, vagyis nem a deltoidot, hanem annak negatívját rajzoljuk 

meg, így kapva meg a duplán konkáv deltoidot. A négyszög specializálható, ha egyenlővé 

tesszük az oldalakat, ekkor duplán konkáv rombuszt kaphatunk. 

 

8 pontban metsző nem-Euler-féle négyszög 

Extrém példa, de ábrázolva nagyon is különlegesnek hat 

e négyszög. A szabályrendszer szerint ilyenekkel és ehhez 

hasonlókkal nem foglalkozunk, de a gömb megismeréséhez 

hozzátartoznak ezek a bonyolult összetételű minták is. A képen 

látható négyszög úgy jöhet létre, hogy négy kijelölt pontot a 

hosszabb szakaszokon összekötünk. Ekkor az oldalak nyolc 

pontban fogják keresztezni egymást, innen az elnevezés. Az 

alakzat negatívját (a négy rövidebbik szakasz összekötésével) használjuk Euler-négyszögként 

vizsgálataink során. 
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3.2.2 Alaptulajdonságok (oldalhossz, szögmérték, kerület, terület) 

határértékek szempontjából 

A síkban tapasztaltakkal ellentétben a gömbön az oldalhossz mértéke szinte kézzel 

foghatónak mondható, hiszen a gömbfelülettel együtt a gömbi főköröknek, s így a belőlük 

meghatározott gömbi szakaszoknak is véges a mértéke. Egy főkör 360 gömbi lépés, tehát egy 

szakasz hossza 0 – 360 gömbi lépésig terjedhet. Euler-sokszögek esetében természetesen a 

felső korlát a 180 gömbi lépés. 

A szögmérték vizsgálatánál is hasonló megállapításra juthatunk, mint az oldalhossznál. 

A gömbön a szögtartományok végesek, viszont az ívek görbülete – avagy a párhuzamosság 

hiánya – miatt a szögek kevésbé vannak lekorlátozva. Ez annyit jelent, hogy egy sokszög belső 

szöge Euler-sokszög esetén 0° és 180°, elfajult, konkáv és nem-Euler-féle eseteket is 

megengedve 0° és 360° között mozoghat. E furcsa, de érthető mozgástér természetesen hatással 

van a belső szögösszegre is, mely a dolgozatban vizsgált négyszögek esetében 360° – 720°-ig, 

nem-Euler-féléket is figyelembe véve 360° – 1080°-ig terjedhet. Ezen ténymegállapításból és a 

sokszögekre a gömbön is vonatkozó belső és külső szögek 180°-os összértékéből származtatva 

a külső szögösszeg is korlátok között mozog, pontosítva 0° – 360°-ig veheti fel az értékeket. Itt 

az extrém, szabályozás nélküli esetek vizsgálata kényes, hiszen 180°-nál nagyobb belső 

szögekkel rendelkezhetnek, így a hozzájuk tartozó külső szög megállapításához nem tudjuk a 

belső és külső szögösszegre vonatkozó tételt alkalmazni. Viszont átalakíthatjuk az egyenlőséget 

úgy, hogy a két szomszédos szög 360°-ra egészítsék ki egymást. (Logikusan elgondolva, így is 

a síkbéli tételhez juthatunk, miszerint β + β’ = 180°, ha abból indulunk ki, hogy elfajult 

esetekben a belső szögek mindegyike nagyobb, mint 180°, és a külső szög kiszámításánál a 

belső szög 180°-tól különböző részét vesszük figyelembe. Összefoglalva: a belső szög 360°-ra 

történő kiegészítése ekvivalens a belső részszög 180°-ra történő kiegészítésével. Képlettel 

felírva: ha α = 180° + β , akkor α + α’ = 360° ekvivalens β + α’ = 180°) Ekkor tehát arra a 

megállapításra jutunk, hogy elfajult négyszögeket is megengedve a külső szögösszeg 0° – 720°-

ig mozoghat. 

Lényeges eltérés még az arányos transzformációknál mutatkozik, mivel a gömbfelszínen csak 

egybevágó sokszögek léteznek, hasonlóak nem. Mindez annyit jelent, hogy két egybevágó – 

jelen esetben – négyszögnél a mért értékek ugyanazok (oldalra és szögre is!), míg egyéb, 

bármilyen szabályosságot is felmutató transzformációnál eltérő eredményeket kapunk. 

A kerület definíciója átültethető a síkról a gömbfelületre, így az általános alak is 

használható: K = a + b+ c + d 

Viszont eltérően a síktól az oldalhossz behatároltsága miatt a négyszögek kerülete 0 és 360 

gömbi lépés, kirívó eseteket is megengedve 0 és 1440 gömbi lépés közé esik. Itt a felső határt 
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közelítő példa lehet az a 8 pontban metsző nem-Euler-féle négyszög, melynek négy csúcs igen 

közel helyezkedik el egymáshoz. 

A területmérés a gömbön kissé másképp működik, mint a síkon. Itt nincs 

egységnégyzetünk, mely 1 területegységnek megfelelhetne, mivel a síknégyzet a gömbön 

„csak” szabályos négyszögként jelenik meg, s mert darabolása tökéletlen, lévén már a 

negyedelésével sem újabb szabályos négyszögeket, csak négy egybevágó deltoidot kapunk. De 

akkor mégis mi adhatna egy gömbi területegységet? A megoldás egy olyan egyenlőszárú 

háromszög, melynek szárai 90 gömbi lépés hosszúak, az alapon fekvő szögei 90°-osak, s a 

harmadik szöge 1° – az 1 egységnek megfelelően. A szögek és oldalak közötti dualitás miatt e 

párhuzam vonása teljesen megengedett és logikus. Ez azt jelenti, hogy egy félgömb 360, míg a 

teljes gömbfelület 720 ilyen gömbi területegységnek felel meg. Ekkor a gömbi négyszögek 

területének általános képlete: 

T = α + β + γ + δ – (2 * 180°) = α + β + γ + δ – 360° (itt a szögek mindegyike területegységet 

jelöl) 

Szakszóval a gömbi terület ekvivalens a gömbi excesszussal, azaz gömbi többlettel, ami 

tulajdonképpen a síkon adott állandó területmértéktől vett különbség. Mivel a gömbön a belső 

szögösszeg több, mint a síkon, ezért hívjuk többletnek. A képletet a háromszög területéből 

származtatjuk: T(∆) = α + β + γ – 180°, hisz minden sokszög felosztható háromszögekre, és 

minden sokszög területét megkapjuk a keletkező háromszögek többletének összegéből. A 

négyszög két háromszögre osztható fel, ezért kell a szögösszegből 2 * 180°-ot levonni. 

Fontos még leszögezni, hogy a gömbfelület végessége miatt, bár rengeteg különböző 

területérték létezik, mégis korlátok közé szorul, azaz Euler-négyszögeknél 0 és 360, elfajult 

eseteket is megengedve 0 és 720 gömbi területegység közé esik a terület mértéke. 

 

3.3 Négyszögek a nem-euklideszi, hiperbolikus geometriában – Ízelítő 

E fejezetrész rövid betekintést ad a hiperbolikus geometria világába a négyszögek 

vizsgálatának szempontjából. A leírás során próbáltam a különbségeket kihangsúlyozni a 

síkbéli és gömbi szisztémáknak megfelelően. Ehhez segítséget a [22], [26], [29] forrásokból 

vettem, mely honlapokon a hiperbolikus geometriához írt segédprogramokkal kapunk 

támpontokat a könnyebb megértéshez. 

A négyszögek témaköre előtt fontosnak tartom a 

hiperbolikus szakaszok – vagyis a félgömb alapjára merőleges síkok 

félgömbfelületi ívmetszeteinek – bekategorizálását, hogy megértsük 

a negatív görbületű felület sajátosságait és „korlátait”. Az ábrán 
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három különböző elhelyezkedésű egyenespárt láthatunk. A két zöld ív helyzete kitérő, mert 

nem metszik egymást, de nem is párhuzamosak (ultraparallelnek, azaz párhuzamoson túl 

elhelyezkedőnek is nevezik őket). Ebből következik, hogy a két fekete ív egymást metszi – 

metszéspontból pedig mindig csak egy létezik; s a két kék ív pedig elpattanók, más néven 

aszimptotikusan párhuzamosak, vagy csak röviden párhuzamosak. Mindez annyit jelent, hogy a 

gömbbel ellentétben az ál-gömbön nem tudjuk egyetlen négyszöggel lefedni az előttünk lévő 

félgömb felületet, mert ha metsző egyeneseket szeretnénk kapni, akkor csak egy bizonyos 

méretű tartományon belül szerkeszthetünk. 

Következzenek tehát a hiperbolikus négyszögek: a definíció rájuk is igaz, mint a síkon 

és a gömbön, vagyis egy négy szakaszból álló záródó töröttvonal által határolt sokszög négy 

oldallal, négy csúccsal, négy belső illetve külső szöggel, és két átlóval. 

Osztályozásuk hasonlóan a másik két geometriához végezhető, de a végeredmény a síkbéli és a 

gömbi megállapítások keveredését adja, mivel a hiperbolikus felületen ismét él a 

párhuzamosság fogalma. A szögek szerinti bontásból kiindulva annyi különbség alakul ki, hogy 

a gömbi felosztás ellentétét kapjuk, lévén a belső szögösszeg jelen esetben csökken, így a 

hegyesszögek kerülnek előtérbe a tompaszögekkel szemben. Ettől függetlenül a négyszögek 

rendezésénél a gömbivel szinkron csoportok jönnek létre, mely osztályokba tartozó négyszögek 

tulajdonságai szintén megegyeznek a gömbön tapasztaltakkal – tehát nem igazak a 

trapézféléknél, hogy a száron a szögek 180°-ra egészítik ki egymást, nem keletkezik a 

téglalapban és a négyzetben sosem négy derékszög: csak a megfelelően egyenlő oldalak és 

szögek definíciója él. 

 

          
 

Viszont érdekes eltérés, hogy bár a párhuzamosság révén a hiperbolikus felületen ismét lehet 

általános trapézt szerkeszteni, mégis tovább nem örökíthető, mivel a paralelogrammák 

családjában már nem tudunk párhuzamos oldalakat produkálni, csak ultraparalleleket, azaz 

kitérőket. Ennek ellenére a legspeciálisabb ezen a felületen is a szabályos négyszög, vagy 

hiperbolikus négyzet, melynek nincs négy derékszöge, s negyedelve belőle is csak egybevágó 

deltoidokat kapunk. 
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Kiemelendő, hogy a síkhoz képest különlegesnek számító Lambert- és 

Saccheri-féle négyszögek a hiperbolikus geometria részét is képezik, csak a 

hegyesszögű hipotézis értelmében a derékszögek mellé e felületen 

hegyesszögek társulnak. 

Nagyobb eltérések fedezhetők fel, ha a négyszögek hiperbolikus határértékeit vesszük 

szemügyre. A felület végtelensége miatt – melyet a félgömbmodellen a piros határvonallal 

jelzünk – a felrajzolt egyeneseknek nincs végpontja, végtelen hosszúak, hasonlóan a síkhoz. 

Ám ha szerkeszteni szeretnénk, akkor meg kell követelnünk, hogy a hiperbolikus egyenesek a 

felületen messék egymást, a piros határvonalon már ne, hiszen ha ott találkoznak, akkor a két 

vonal párhuzamos (elpattanó) lesz. A távolságméréshez a Bolyai-mérőt használva (30°, 24°, 

16°, etc.) egy szakasz hosszának 0 és 10 Bolyai-távolságegység közé kell esnie. Ebből 

következik az is, hogy a kerület, mely itt is az oldalak összegével számolandó (K = a + b + c + 

d), 0 és 40 Bolyai-távolságegység közé fog esni négyszögek esetében. 

A szögmérték fogalma a hegyesszögű hipotézisnek 

megfelelően alakul a pszeudoszférán, teljesen eltérően a síktól 

és a gömbtől. Bár a felület korlátlansága miatt a 

szögtartományok síkszerűen végtelenek, magának a szögnek a 

mértékét mégsem az ábrázolt félegyenesek adják meg. Egy 

hiperbolikus szög értékét úgy kapjuk meg, hogy a 

félegyenesek íveihez a metszéspontból érintőket szerkesztünk 

(modellünk esetében a gömbi vonalzó használható), s a kapott 

két érintő által bezárt szöget mérjük le. Általában a 180°-nál nagyobb szögű sokszögekkel 

(például konkáv négyszög) ritkán foglalkozunk ezen a felületen. 

A belső és külső szögek, illetve azok összegeinek viszonya a gömb teljes ellentéte, az 

ottani adatok negatívja. Hiperbolikus felületen egy négyszög belső szögösszege 0° és 360° 

között mozog: a közös pont a sík, gömb és ál-gömb határán a 360°, mert a pszeudoszférán is a 

legjobban egy elfajult, négy pontilleszkedésű szakasszal szemléltethető vagy egészen apróként 

egy ponthoz közelítve lesz síkszerű; míg a 0°-os közelítést olyan négyszög megszerkesztésével 

kapjuk, melynek szomszédos oldalai párhuzamosak, azaz tartanak egy közös pont felé, de 

sosem érik el azt, így szögük sincs. Ez utóbbira egy hétköznapi példa a cseh boltozat. 

 

          



41 

 

 

A belső és külső szögekre vonatkozó tétel, miszerint 180°-ra egészítik ki egymást, a 

hiperbolikus felületen sem elhanyagolható. Az egyenesek íveihez húzott érintők segítségével 

könnyen be is látható az állítás. Mindebből pedig az következik, hogy a külső szögek összege 

az ál-gömbön 360°-tól egészen 720°-ig terjedhet, a belső szögösszeg maximális és minimális 

értékéhez idomulva. 

A négyszögek területszámításánál is azt tapasztalhatjuk, hogy a sík geometriájára 

szimmetrikusan, de a gömbbel ellentétesen mozognak az értékek. Gömbön a tompaszögű 

hipotézis miatt excesszus, azaz többlet keletkezik a sík adataihoz képest, a hiperbolikus 

felületen a hegyesszögű hipotézis következményeként pedig hiány, vagyis defektus jön létre. 

De ahhoz, hogy a kapott érték pozitív legyen, jelen helyzetben a síkbéli adatból kell levonni a 

szögösszeget. Háromszögből vezethető le itt is a négyszög területe méghozzá azon definíció 

szerint, mely kimondja, hogy sokszög defektusa, az őt alkotó háromszögek defektusainak 

összegével egyenlő. Ehhez kapcsolódik még az a fontos tétel, mi szerint bármely sokszög véges 

sok egymásra nem nyúló háromszögre bontható fel. A háromszög defektusa T∆ = 180° – (α + β 

+ γ), és a négyszöget egy átlójának behúzásával osszuk fel két háromszögre, ekkor α, β1, β2, γ, 

δ1 és δ2 szögek adódnak. A definíciót felhasználva kapjuk, hogy 

 

T□ = [180° – (α + β1 + δ2)] + [180° – (β2 + γ + δ1)] = 360° – (α + β + γ + δ). 

 

Mivel a belső szögösszeg a négyszögnél 0° – 360°-ig mozog, ezért a területe is 0 és 360 

hiperbolikus területegység között lesz. 

 

 
 

Egy utolsó lényeges tényt még megjegyeznék az ál-gömbbel kapcsolatosan: csalóka a 

felszíne, nem hihet az ember a szemének, mert becsapja azt. A hasonló ábrák egyáltalán nem 

hasonlítanak, és a különböző ábrák pedig lehet hogy éppen egybevágóak, ha utánaszámol az 

ember, és leellenőrzi feltevéseit. Bármennyire is szép az alakzatunk, ne higgyünk neki, mivel a 

hasonlóság a hiperbolikus geometria fogalomtárából is hiányzik, tehát mindig vagy egybevágó 

sokszögeket kapunk vagy különbözőket. És ne feledjük: a hiperbolikus felület a széle felé 

sűrűsödik! Értem ez alatt, hogy ha egy alakzatot a középpont felől a határkörhöz közelítve 
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elmozgatunk, akkor az alakzat elkezd összelapulni, zsugorodni, de oldalhosszának és szögeinek 

mértékét megtartva. Ehhez fűződő érdekesség még, hogy minden szabályos sokszöget 

egyértelműen meghatározza három adata, méghozzá: oldalainak száma, középpontja és egy 

csúcsa. Az oldalszámra a síkon is szükség van, de a hiperbolikus felületen – annak görbülete, 

deformálódása miatt – kell egy középpont és egy kiinduló csúcspont is a megfelelő (normál 

vagy épp torzult) szerkesztéshez. 
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4 Varignon-paralelogramma 

Ebben a fejezetben az egyszerűnek tűnő Varignon-tételről lesz szó. A síkon könnyen 

megfogható, jól értelmezhető az állítás minden része, de a gömbre áttérve igen sok problémába 

ütközünk, lévén a szférikus geometria alapfogalmaiból mindaz gyökeresen hiányzik, melyre a 

Varignon-paralelogramma létezése és a tétel bizonyítása ráépül. 

 

 

 

4.1 Varignon-paralelogramma a síkon 

A tétel Pierre Varignon (1654-1722) francia matematikustól származik, halála után 

1731-ben publikálták, és sem az állítást, sem a bizonyítást nem változtatták meg azóta. 

Tétel: Az idom, mely egy általános négyszög oldalainak felezőpontjait összekötve keletkezik, 

egy paralelogramma, és területe fele a négyszögének [vö. [5] 51-56.o]. 

Ezt az újonnan létrejött négyszöget hívjuk – kiötlője után – Varignon-paralelogrammának. 

Következmény: A kapott paralelogramma kerülete az eredeti négyszög átlói hosszának 

összegével egyenlő. Azaz: PQ + QR + RS + SP = AC + BD. 

Bizonyítás: Az ABCD eredeti négyszöget AC és BD átlók 2-2 háromszögre tagolják, ahol a 

négyszög 2 oldala és az átló adja a háromszög 2 szárát és alapját. Tudjuk továbbá, hogy a 

keletkezett PQRS paralelogramma csúcsai az eredeti négyszög oldalfelező pontjai. 

Mindezekből együttesen következik, hogy a paralelogramma oldalai a háromszögek azon 

középvonalai lesznek, melyek párhuzamosak az alapokat adó átlókkal. A háromszögek 

középvonalaira vonatkozó tétel szerint a középvonal és a tőle független harmadik 

háromszögoldal aránya mindig 1:2. Ebből adódóan 

 

AC = 2 * PQ = 2 * RS és BD = 2 * SP = 2 * QR. 
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Az előző felírásokból átalakítással következik, hogy 

 

PQ = RS = ½ AC  és  SP = QR = ½ BD. 

 

Ezt behelyettesítve az állítás egyenletébe azonosságra jutunk 

 

PQ + QR + RS + SP = ½ AC + ½ BD + ½ AC + ½ BD = AC + BD. □ 

 

Vagyis a paralelogramma kerülete tényleg az eredeti négyszög átlóinak hosszával egyenlő – 

legyen szó bármilyen négyszögről. 

 

      

 

 

4.1.1 A keletkező négyszög specifikációinak belátása 

Varignon kijelentése alapján, legyen szó akár konvex, konkáv vagy komplex 

négyszögekről, azok felezőpontjaihoz alkotható újabb négyszög egy paralelogramma. Az állítás 

levezetése igen egyszerű: a cél, hogy belássuk a paralelogramma legalapvetőbb tulajdonságát, 

miszerint két pár párhuzamos oldalpárja van, ahol a párhuzamosságból adódóan tudjuk, a 

szemközti oldalak egyenlők. 

A bizonyításhoz felhasználható az előző pontban tárgyalt következmény igazolása, mégpedig 

hogy a paralelogramma oldalai az ABCD négyszög AC és BD átlóinak megrajzolásával 

keletkező háromszögek középvonalai: ∆ ABC –> PQ, ∆ ACD –> SR, ∆ ABD –> SP és ∆ BCD 

–> RQ. De a háromszögeknek egy középvonaláról nem csak azt tudjuk, hogy két 

háromszögoldal felezőpontjait köti össze, s hogy hossza a harmadik háromszögoldalnak a 

felével egyenlő, hanem azt is, hogy a középvonal a harmadik, tőle független háromszögoldallal 

párhuzamos is, hiszen hasonló háromszögek keletkeznek a középvonal behúzásával (a szögek 
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megegyeznek, az oldalak aránya 1:2). Ezen információk alapján felírható 

 

AC ║SR, AC ║ PQ, BD ║ SP, BD ║ RQ. 

 

De mivel az átló a két oldalára eső háromszög középvonalával párhuzamos, ezért a 

középvonalak egymással is párhuzamosak (és egyforma hosszúak). Tehát 

 

SR ║ PQ és SP ║ RQ. □ 

 

Ezzel beláttuk, hogy a keletkező négyszög tényleg egy paralelogramma, s az ábrákat 

megfigyelve ugyanúgy bármilyen típusú négyszögre igaz lesz az állítás. 

 

4.1.2 Területarányok belátása 

A tétel szerint a keletkezett Varignon-paralelogrammák területe fele az eredeti négyszögeknek, 

amely nem csak konvex, de konkáv, sőt még komplex esetekben is bizonyítható. 

Következzenek tehát a levezetések három lépcsőben, a három különböző nagy 

négyszögtípusnak megfelelően [27]. 

 

1. eset – Konvex négyszög 

A PQRS paralelogramma területének kifejezése az egyszerű, önmagát nem metsző, 

180°-nál csak kisebb szöget birtokló négyszögeknél a legegyértelműbb. 

 

 
 

Az ABCD négyszög területére és a paralelogramma mellett keletkező négy háromszög – ∆ 

APS, ∆ PBQ, ∆ QCR és ∆ RDS – területének összegére vett különbséggel kapjuk: 

 

(PQRS) = (ABCD) – (APS) – (PBQ) – (QCR) – (RDS) (1) 
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Az eredeti négyszög átlókkal kiegészített ábrájának megfigyelése során hasonló háromszögeket 

figyelhetünk meg 

 

∆ APS ~ ∆ ABD, ∆ PBQ ~ ∆ ABC, ∆ QCR ~ ∆ BCD, ∆ RDS ~ ∆ CDA, 

 

Mindegyik hasonlóság aránya 1/2. Ezzel részben már be is láttuk a tételt. A hasonló 

háromszögek területeihez tartozó matematikai kapcsolat: 

 

(APS) / (ABD) = (½)
2
 = ¼ = (PBQ) / (ABC) = (QCR) / (BCD) = (RDS) / (CDA) 

 

és ezen egyenletek átrendezésével kapjuk az (1)-es új felírását 

 

(PQRS) = (ABCD) – ¼ (ABD) – ¼ (ABC) – ¼ (BCD) – ¼ (CDA). 

 

De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 

 

(ABD) + (BCD) = (ABCD), (ABC) + (CDA) = (ABCD) (2) 

 

ezen megállapításokkal a levezetést folytatva jutunk a keresett eredményhez: 

 

(PQRS)   = (ABCD) – ¼ [(ABD) + (BCD)] – ¼ [(ABC) + (CDA)] = 

  = (ABCD) – ¼ (ABCD) – ¼ (ABCD) = 

  = (ABCD) – ½ (ABCD) = 

= ½ (ABCD). □ 

 

Tehát konvex négyszögeknél igaz a Varignon-tétel ½-es területarányt megállapító része is. 

Ezt a tényt megfelelő átdarabolással könnyen szemléltethetjük is: 
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ahogy az AC illetve BD átlóhoz tartozó két háromszög ¼-es felosztódását: 

 

    

 ∆ AKS = ∆ KCR = ∆ KRS = ∆ SRD ∆ APS = ∆ SKD = ∆ PBK = ∆ PKS 

 ∆ APK = ∆ PBQ = ∆ KQC = ∆ PQK ∆ DKR = ∆ KBQ = ∆ RQC = ∆ KQR 

 

2. eset – Konkáv négyszög 

A PQRS paralelogramma területének kifejezése az egyszerű, önmagát nem metsző, de 

már egy 180°-nál nagyobb szöget birtokló négyszögekre is kiterjeszthető. 

 

 
 

Az ABCD konkáv négyszög területe (ahogyan az ábráról is leolvasható) 

 

(ABCD) = (ABC) + (CDA) = (ABD) – (BDC) 

 

ám ha azon megállapodásnak, miszerint az óramutatóval ellentétes irányban felírt 

sokszögcsúcsok pozitív, az óramutatóval megegyező irányban felírtak pedig negatív 

területértéket jelölnek, eleget teszünk, akkor már az előző felírásból ezt az egyenlőségsorozatot 

kapjuk 

 

(ABCD) = (ABC) + (CDA) = (ABD) + (BCD). (3) 
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Ez a felírás a (2)-es, konvex négyszögekre vonatkozó kijelentéssel teljes analógiát mutat. Ez 

esetben a konkáv négyszög Varignon-paralelogrammájának területéről a következő állítható 

 

(PQRS) = (ABCD) – (APS) – (PBQ) – (RDS) + (CQR) 

 

de mivel 

 

(APS) = ¼ (ABD),         (PBQ) = ¼ (ABC),         (RDS) = ¼ (CDA),         (CQR) = ¼ (CBD), 

 

ezért ezen azonosságokkal az egyenletünket átírva kapjuk 

 

(PQRS) = (ABCD) – ¼ (ABD) – ¼ (ABC) – ¼ (CDA) + ¼ (CBD). 

 

Ám az is nyilvánvaló, hogy 

 

¼ (ABD) = ¼ [(ABC) + (CDA) + (CBD)] 

 

és ezzel az előbbi egyenlőség is újabb értelmet kap 

 

(PQRS)  = (ABCD) – ¼ (ABC) – ¼ (CDA) – ¼ (CBD) – ¼ (ABC) – ¼ (CDA) + ¼ (CBD) = 

  = (ABCD) – ½ [(ABC) + (CDA)] 

 

s végül a (3)-as alapján egyszerűsítve elérjük célunkat 

 

(PQRS) = ½ (ABCD). □ 

 

Tehát konkáv négyszögeknél is igaz a Varignon-tétel ½-es területarányát megállapító része. 

Ezt a tényt megfelelő átdarabolással könnyen szemléltethetjük is: 
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ahogy az AC illetve BD átlóhoz tartozó két háromszög ¼-es felosztódását: 

 

    

 ∆ AKS = ∆ KCR = ∆ SRD = ∆ KRS ∆ APS = ∆ SKD = ∆ PBK = ∆ PKS 

 ∆ APK = ∆ PBQ = ∆ KQC = ∆ PQK ∆ DKR = ∆ KBQ = ∆ RQC = ∆ KQR 

 

3. eset – Komplex négyszög 

A PQRS paralelogramma területének kifejezése az összetett, önmagát metsző 

négyszögek halmazára is kibővíthető, annak ellenére, hogy ez első megközelítésre nem is 

feltétlen olyan egyértelmű. 

Ahogy a konkáv, úgy a komplex négyszög esetében a (3)-as összeg fenntartására kell 

törekednünk. Emellett lényeges különbség, hogy az összetett négyszög algebrai területösszegét 

a megszerkesztés során keletkező két, összesen egy közös csúccsal rendelkező háromszög 

alapján számoljuk ki – a jelenleg használt ábrákon bemutatva – úgy, hogy a bal oldali (kék) 

háromszög területe pozitív értéket ad, míg a jobb oldali (sárga) háromszögé negatívat. 

 

      
 

Az ACBD négyszögből kiindulva tehát felírható 

 

(PQRS) = – (ACBD) + (SACR) + (SPBD) + (CQR) + (PQB) 
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(jelen esetben a bal oldali ábrán (PQRS) > 0, a jobb oldali ábrán pedig (PQRS) < 0 – példák a 

konkáv négyszög bizonyításánál megfogalmazott megállapodásra), 

de alternatívákat keresve minden összeadandó átírható a következő formákba 

 

(ACBD) = (ACD) + (CBD), 

(SACR) = (ACD) – (SRD) = (ACD) – ¼ (ACD) = ¾ (ACD), 

(SPBD) = (ABD) – (APS) = (ABD) – ¼ (ABD) = ¾ (ABD), 

(CQR) = ¼ (CBD) 

(PQB) = ¼ (ACB). 

 

Ezen behelyettesítésekkel (PQRS) területére kapjuk 

 

(PQRS) = – (ACD) – (CBD)  + ¾ (ACD) + ¾ (ABD) + ¼ (CBD) + ¼ (ACB), 

 

amiből összevonással, majd egyszerűsítéssel következik 

 

(PQRS) = – ¼ (ACD) – ¾ (CBD) + ¾ (ABD) + ¼ (ACB) 

(PQRS) = ¾ [(ABD) – (CBD)] – ¼ [(ACD) – (ACB)]. 

 

A területek előjelére vonatkozó megállapodás felhasználásával adódik 

 

(ABD) – (CBD) = (ABD) + (BCD)  és (ACD) – (ACB) = (ABD) + (BCD) 

 

ahonnan 

 

(PQRS) = ¾ [(ABD) + (BCD)] – ¼ [(ABD) + (BCD)] = ½ [(ABD) + (BCD)]. 

 

Utolsó lépésként a (3)-as segítségével feloldjuk az összeget, amivel megkapjuk a keresett 

eredményt 

 

(PQRS) = ½ (ABCD). □ 

 

Ezzel bizonyítást nyert, hogy minden síkbeli négyszögre igaz az összefüggés, miszerint a 

felezőpontok adta Varignon-paralelogramma területe fele az eredeti négyszögének. 
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A komplex négyszögeknél is létezik az átdarabolás módszere, de jóval komplikáltabb, mint az 

egyszerű, önmagukat nem metsző négyszögeknél. Egy ilyen példa látható az alábbi ábrán: 

 

 
 

Viszont az AC illetve BD átlóhoz tartozó két háromszög ¼-es arányú felosztása jól 

bemutatható: 

 

   

 ∆ AKS = ∆ KCR = ∆ SRD = ∆ KRS ∆ APS = ∆ PBK = ∆ SKD = ∆ PKS 

 ∆ APK = ∆ PBQ = ∆ KQC = ∆ PQK ∆ DKR = ∆ KBQ = ∆ RQC = ∆ KQR 
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4.2 A Varignon-kérdéskörrel kapcsolatos tesztelések és ténymegállapítások a 

gömbön 

Azért kérdéskörnek neveztem el a gömb szemszögéből a megfigyelt tételt, mert 

forráskeresésem során nem találtam a témában hivatalos feljegyzést (ez persze nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy nincs fellelhető adat a tétel gömbi megfelelőjével kapcsolatosan). Ezért 

döntöttem úgy, hogy egy minikutatást indítok a téma helytálló vagy ellentmondó igazolásának 

megkísérlésére. (A kutatás jellege inkább kvalitatív, mint reprezentatív.) 

Varignon tétele szerint minden négyszög oldalfelező pontjai egy paralelogrammát 

határoznak meg, melynek területe az eredeti négyszög területének felével egyenlő. 

Először is: már a tétel első megállapításával is gondok adódnak, hiszen míg a síkon a 

párhuzamossággal illetve háromszögek alap- és középvonalának adott ½-es arányával belátható 

a tény, addig a gömbön mindezekből semmit sem használhatunk fel. Felvetődik a kérdés tehát, 

vajon van-e a gömbön is Varignon-paralelogramma, s ha igen, mely esetekben találunk ilyet és 

hogyan lehetne a létezését belátni? 

Másodsorban pedig, mivel a paralelogramma egzisztálása is kétséges, a területek arányára sem 

valószínű, hogy a keresett megoldást találjuk, már csak azért sem, mert a síkon a 

párhuzamosságon, hasonló és egybevágó háromszögeken keresztül látható be a felvetés, 

melyből a gömbön csak az egybevágóság fogalma létezik. Viszont lehet, hogy ez az út vezet 

végül valamilyen elfogadható eredményre. A konkrétabb válaszok keresésének lehetősége 

mindenki számára fennáll. 

 

4.2.1 Pontos szerkesztések és a keletkező négyszögek kiértékelése 

Ezt a tételt látni kell és kitapasztalni a gömbön. Ezért döntöttem úgy, hogy pontos 

szerkesztéseket végzek, és a megfigyeltek illetve az alaptulajdonságok ismeretében vonok le 

következtetéseket. 

Ám a szerkesztéseket is meg kellett tervezni, mivel a pontosabb megállapításokhoz nem lett 

volna elég egy hiányosan elvégzett kísérletezgetés. Síkon három különböző nagy csoport van 

górcső alá véve: a konvex, a konkáv ill. a komplex négyszögek halmaza. Adódhatna az 

analógia, hogy akkor a gömbön is így kellene eljárni, de mivel az első Varignon-tételes 

próbaszerkesztésem egy teljesen általános konvex négyszöggel kudarcba fulladt, úgy 

döntöttem, inkább csak erre a területre koncentrálok, hiszen ha konvex négyszögre nem fog 

működni a tétel, akkor várhatóan a konkáv és komplex csoportokra sem lesz igaz. Csak a 

határvonalat adó elfajult négyszögekkel és az Euler-félékkel foglalkoztam. A 

csoportosításukkor kapott egyenként egyedi halmazok mindegyikéből – mintavétel gyanánt – 
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kivettem egy négyszöget, amire megpróbáltam a tételt. De amilyen eredményes volt az első 

néhány szerkesztés – a speciálisabb négyszögektől indultam a tökéletlenebbek felé –, olyan 

eredménytelenségbe süllyedt a többi. Ekkor úgy döntöttem, hogy kissé változtatok a 

munkastratégián. A négyszögek csoportosításakor csak osztályokat kapunk, de néhány 

csoportban található olyan „speciálisabb” elem, ami több szabályosságot mutat, mint az 

alapelem, de még nem akkorát, hogy egy következő, magasabb kitételeknek eleget tevő osztály 

lehessen. Például a konvex általános négyszögek között van olyan, melynek két vagy három 

oldala is egyenlő, de maradék oldalak szabálytalan elhelyezkedése miatt mégsem lesz 

szimmetrikus trapéz. Ezek az alakzatok a családfa felírásánál nem relevánsak, de a kutatás 

szempontjából esetleg fontosak lehetnek, mivel minél szabályosabb egy gömbi négyszög, annál 

nagyobb az esély arra, hogy talán teljesül rajta a Varignon-tétel. A szerkesztéseket tehát az 

oldalegyenlőségek vizsgálata szerint kezdtem újra, mely a következő táblázatban foglalható 

össze: 

 

Oldaleloszlás Lehetőségek Négyszögek Esetszám 

4 a – a – a – a négyzet (szabályos négyszög), rombusz 2 

3 – 1 a – a – a – b 
(szimmetrikus) 3-oldalegyenlőségű trapéz, 

általános négyszög 
2 

2 – 2 
a – a – b – b deltoid 1 

3 
a – b – a – b téglalap, paralelogramma 2 

1 – 1 – 2 

a – a – b – c 
derékszögű trapéz, (általános) 2-oldalegyenlőségű 

trapéz, általános négyszög 
3 

6 

a – b – a – c 
szimmetrikus trapéz, Saccheri-féle négyszög, 

általános négyszög 
3 

1 – 1 – 1 – 1 

a – b – c – d érintőnégyszög, húrnégyszög, bicentrikus 

négyszög, Lambert-féle négyszög, általános 

négyszög 

5 a – b – d – c 

a – c – b – d 

5 arány 9 rendezés minden konvex négyszög szerepel 18 eset 

 

A határeseteket vettem elsőnek, azaz a vonallá fajult minimál- és a főkörré fajult 

maximumnégyszöget. Az eredmény ugyanaz lett, ezért az egyszerűbb megértést és a látványt 

szem előtt tartva csak főkör-ábrákat csatolok. Mivel a főkör esetében nem tudunk például 

téglalap és paralelogramma közt különbséget tenni, ezért csak az ötféle oldalarányhoz tartozó 

kilenc rendezést kell végignézni, de mindegyiket, mert van olyan eset, ahol az egyenlő oldalak 

sorrendjétől függ, keletkezik-e Varignon-paralelogramma, vagy sem. Sőt, analógia is vonható a 
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főköröknél elért, illetve a négyszögek vizsgálatából következő eredmények között, mivel az 

elfajult mintákból meg lehet sejteni az Euler-féle négyszögekre kiterjesztett szerkesztések 

következményeit. 

A síkrajzok és gömbi szerkesztések összesített információcsomagját (adatok, értékelés) 

alább 5 pontban gyűjtöttem össze, az öt oldalegyenlőségi lehetőség szerint. 

A síkrajzokon kékkel jelöltem a kiinduló és pirossal a felezőpontok által meghatározott 

négyszögeket. A színes ívek csak a megfelelő pontokat összekötő szakaszok hosszát hivatottak 

jelezni, maguk az oldalak mind a fekete főkör részei. Az oldalak pontos hosszától független az 

eredmény, hisz csak különböző (kisebb, nagyobb) vagy egyenlő oldalakról van szó, ezért a 

felhasznált mérőszámok nem relevánsak az eredmény kialakulásában, lényegük csak a 

szemléltetés. 

A gömbi szerkesztések során (fotók) a négyszögek felrajzolását többségében kétszögek 

metszeteként végeztem el, a kétszögek szögfelezői láthatók szaggatott vonallal az ábrákon. 

Megnevezésre kerültek emellett a két négyszög csúcsai (A, B, C, D; F1, F2, F3, F4), oldalai (a, 

b, c, d; e, f, g, h) és jelölve lettek szögeik. Azonos hosszúságú oldalakat és egyforma méretű 

szögeket ugyanúgy betűztem, illetve íveltem – ezek eredményét gömbi vonalzóval és 

szögmérővel manuálisan állapítottam meg, de az ábrákon nem szerepelnek. Itt semmilyen 

algebrai alapot nem használtam, egyszerű geometriai tapasztalatgyűjtésen volt a hangsúly, 

melyekből később következtetéseket lehet levonni. 
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1. Arány: 4   Oldalrendezés: a a a a 

A legkönnyebb eset, mikor az eredeti négyszögnek mind a négy 

oldala egyenlő. Főkörök esetén ez fix 90 gömbi lépést jelent. De a 

keletkező négyszögek oldalai is mind 90 gömbi lépés lesznek. Tehát a 

piros négyszögünknek van négy egyenlő oldala és négy 180°-os 

szöge, ami annyit jelent, hogy egy szabályos gömbi négyszöget 

kaptunk, vagyis Varignon tétele ez esetben működik. Az átlók 

behúzása által keletkező négy háromszögben a középvonal és az átló aránya: 90 / 180 = 1/2. 

 

A gömbön a „négyzetet” és a rombuszt kellett megvizsgálni. 

 

       
 

Mivel a főkörön sikeresen teljesült a Varignon-tétel, így sejthető volt, hogy az Euler-

négyszögek körében e két szabályos alakzatra is igaznak fog bizonyulni. A szabályos gömbi 

négyszögben egy újabb szabályos gömbi négyszög keletkezett, míg a rombuszban egy téglalap. 

Speciális tulajdonságaik és szimmetriatengelyeik révén egybevágó háromszögekre 

darabolhatók, amiből már belátható, hogy a keletkező négyszögek szemközti oldalai egyforma 

hosszúak, s a szimmetria miatt a szögek is megegyeznek. 

Az átlók és a középvonalak aránya nem 1/2, mert a Varignon-alakzat minden oldala nagyobb az 

átlóknál. Emiatt a kerülete is nagyobb lesz az átlók összegénél, és a területe is nagyobb a 

kiinduló négyszögek fél területénél. Ez minden Euler-féle gömbi négyszögre igaz lesz. 
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2. Arány: 3 – 1  Oldalrendezés: a a a b 

Ebben az esetben három egyenlő oldallal és egy tőlük különbözővel 

számolunk: ezek mértéke 60 illetve 180 gömbi lépés. Ekkor a piros 

négyszög oldalai szomszédosan lesznek 60 és 120 gömbi lépés, 

vagyis egy deltoidot kapunk eredményül, így a tétel e felosztásban 

nem teljesül. Az átlók behúzása által keletkező két-két háromszögben 

a középvonalak és átlók aránya: 60 / 120 = 1/2,   120 / 240 = 1/2. 

 

A gömbön a szimmetrikus, 3-oldalegyenlőségű trapézt és az általános, 3-oldalegyenlőségű 

négyszöget kellett vizsgálni. 

 

       
 

A szabályosabb húrtrapéznál a Varignon-ábra egy deltoidot adott ki, ahogy a főkör esetében is, 

de a 3-oldalegyenlőségű négyszögben csak egy hasonlóan általános négyszög keletkezett. A 

tétel tehát nem igazolódott így sem be, bár megjegyzendő eredmény a szimmetrikus trapéz és a 

deltoid kapcsolata, hiszen mégiscsak egyfajta szabályosabb négyszögről van szó, nem csak egy 

konvex ábráról. 
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3. Arány: 2 – 2  Oldalrendezés: a a b b vagy a b a b 

A 2-2-es felbontásban az egyenlő oldalak már kétféleképpen helyezkedhetnek el: lehetnek 

párban szomszédosak vagy szemköztiek. Az oldalak hossza 60 és 120 gömbi lépés. 

A szomszédos elhelyezkedésnél a piros 

négyszög oldalai 90, 60, 90, s végül 120 

gömbi lépést adnak ki, vagyis egy 

szimmetrikus trapézt kapunk, ami a 

tételünknek ismét ellentmond. Az átlók 

behúzása által keletkező négy 

háromszögben a középvonalak és átlók aránya:  kétszer   90 / 180 = 1/2, illetve 

60 / 120 = 1/2,  120 / 240 = 1/2. 

A szemközti elhelyezkedésnél a piros négyszög mind a négy oldala 90 gömbi lépés lesz, ami 

annyit jelent, hogy egy újabb szabályos gömbi négyzet keletkezett, a Varignon-tétel itt újra 

teljesül. Az átlók és a középvonalak aránya:  90 / 180 = 1/2. 

A gömbön a szomszédos oldalfelosztáshoz a deltoidot kellett 

vizsgálni. A deltoid szimmetriájából fakadóan az 

oldalfelezőkre fektetett négyszög is szimmetrikus, de mivel 

egy tengely van, így csak egy húrtrapézt kapunk eredményül. 

Ez az eset tehát a tételből kiindulva ismét sikertelen 

szerkesztést ad annak ellenére, hogy egy szabályosabb 

négyszög keletkezett. 

 

A szemközti 

oldalfelosztáshoz a 

téglalapot és a 

paralelogrammát kellett 

megfigyelni. Mivel a 

főkörnél e felosztás 

szerint létezett jó 

megoldás, így várható 

volt, hogy a gömb felületén is célba érünk. A gömbi téglalapban rombuszt, míg a 

paralelogrammában önmagát fedezhetjük fel. Ezt igazolni a rombuszhoz és „négyzethez” 

hasonlóan a szimmetriatengelyekkel, az egybevágó négyszögekkel és a középpontos 

szimmetriával lehet. Mindezekből kapjuk, hogy a keletkező négyszögek oldalai és szögei 

páronként egyenlők. 
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4. Arány: 1 – 1 – 2  Oldalrendezés: a a b c vagy a b a c 

A két azonos és két különböző mértékű oldalelosztáshoz is kétféle megoldáshalmaz létezik. Az 

oldalak hossza 60, 120 és kétszer 90 gömbi lépés. 

A szomszédos elrendezésnél a piros 

négyszög oldalai 90, 75, ismét 90, majd 

105 gömbi lépés lesznek. Egy 

szimmetrikus trapéz lett az ábrán, vagyis 

a tételt nem teljesíti. Az átlók 

behúzásával keletkező háromszögekben 

a középvonalak és átlók aránya:  90 / 180 = 1/2,  75 / 150 = 1/2, 

90 / 180 = 1/2,  105 / 210 = 1/2. 

A szemközti elrendezést alkalmazva a piros négyszög oldalainak mértéke kétszer 75 és kétszer 

105 gömbi lépés. Ezzel egy deltoid alakzatát kaptuk meg, tehát nem igaz itt sem tétel. Az átlók 

és középvonalak aránya a két-két háromszögben: 75 / 150 = 1/2   és 105 / 210 = 1/2. 

 

A gömbi vizsgálódáshoz a szomszédos elrendezésnél a derékszögű trapézt és az általános, 2-

oldalegyenlőségű trapézt, azaz négyszöget kellett megfigyelni. Lévén a gömbön az általános 

trapéz nem létezik, jelen esetben is hiába egyenlő két oldala, a párhuzamosságon kívül nincs 

más specialitása, ezért csak normális konvex négyszögnek vehető. 

 

       
 

De hiába a gömbi szerkesztés, a főkör mutatta eredménytelenség itt is megmutatkozik. A 

derékszögű trapézban és az konvex négyszögben is csak egy-egy egyszerű négyszöget találunk. 

Az idomok tökéletlenségéből fakadóan a felezőpontok sem adnak szabályosabb formát. Itt még 

a főkör előrejelzésére sem apellálhatunk, mivel azok túl szabályosak (mind a hosszmértékek, 

mind a szögek egy speciálisabb esetet határoznak meg). 
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A szemközti oldalbeosztásnál a szimmetrikus trapéz, a Saccheri-féle és az általános, 

2-oldalegyenlőségű négyszöget kellett szemügyre venni. 

 

       
 

A két egyenlőszárú trapéz szimmetriájából fakadóan szimmetrikus ábrát fog adni, de lévén csak 

egy tengelyük van, újfent csak deltoidokat kapunk. A tétel így rájuk sem igaz, bár ez esetben is 

megjegyzendő az ábra, mert a szimmetrikus trapéz – deltoid duális kapcsolatot jól jellemzi. 

Az ide tartozó utolsó eset még annyira sem vezet jó 

eredményre, hogy bármi szabályosabb ábrát kapjunk. 

Általános konvex négyszögben hozzá hasonló alakzat 

képződik. A Varignon-tételnek se híre – se hamva. 
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5. Arány: 1 – 1 – 1 – 1 Oldalrendezés: a b c d vagy a b d c vagy a c b d 

Négyféle oldalhossznál fordul elő, hogy három különböző – de egymástól mégsem független – 

esetek jönnek létre. Több lehetőség nincs, mert ha tovább is cserélgetjük a, b, c és d oldalak 

sorrendjét, mindig e 

három, megadott 

variáció valamelyikét 

fogjuk kapni, mert az 

összefüggő kör, amin 

dolgozunk lekorlátozza 

a rendezési lehetőségeket. Az oldalak végig 30, 60, 90 és 180 gömbi lépés mértékűek. 

A piros négyszögben keletkező oldalak felvehetnek 45, 60, 75, 105, 120 vagy 135 gömbi lépés 

értékeket. Matematikailag összegezve a három négyszög oldalait a [45, 60, 75] és [105, 120, 

135] háromelemű halmazok megfelelő kételemű részhalmazainak összekapcsolásával adhatjuk 

meg, vagyis az összepárosítható kételemű részhalmazokban 360 gömbi lépés oldalösszegnek 

kell kijönnie. Mindhárom ábráról leolvasható, hogy négy különböző oldalhosszt, vagyis egy 

általános négyszöget kapunk eredményül, ami a Varignon-tétel teljesülését itt is meghiúsítja. Az 

átlók és középvonalak aránya a különböző háromszögekben:   45 / 90 = 1/2, 60 / 120 = 1/2, 

75 / 150 = 1/2,  105 / 210 = 1/2, 120 / 240 = 1/2 és 135 / 270 = 1/2. 

 

A gömbi vizsgálathoz az érintő-, húr-, bicentrikus, Lambert-féle és általános négyszögeket 

kellett megszemlélni. 

   
 

E három alakzat együtt érdekes, hiszen az érintő- és húrnégyszögek egymás duálisai, míg a 

kettejük kombinációját élvező bicentrikus négyszög önmagával dualizál. A Varignon-alakzatok 

jelen esetben is csak általános négyszögeknek látszanak, mégis a külső négyszög 

duálistulajdonságait viselik. Bár bekategorizálhatók e négyszögek is, mégsem 

paralelogrammák, tehát a tételnek nem tesznek eleget. 
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Ahogy sikertelen a 

megoldáskeresés a 

háromszor derékszögű 

Lambert-féle illetve a 

teljesen általános konvex 

négyszögben, hiszen 

csak átlagos alakzatokat 

kapunk, semmi különlegeset. Csak annyit tudunk megállapítani, hogy a kerület és a terület az új 

négyszögnél nagyobb, mint az eredeti átlóösszege illetve fél területe. 

Az biztosan megállapítható a síkszerkesztésekből, hogy bár csak két esetben látszik teljesülni a 

tétel mégis a főkörré fajult négyszögek annyira speciálisak, hogy minden felírásban a 

középvonalak és átlók aránya 1/2. Viszont a piros négyszögek kerülete csak a két tételt igazoló 

felállásban lesz az eredeti négyszög átlóinak összegével egyenlő. Egyébként csak annyi lesz 

igaz, hogy az eredeti és a felezőpontok által meghatározott négyszögek kerülete és területe 

megegyezik, hiszen a teljes főkörről és a teljes félgömbfelületről beszélünk. 

Felmerülhet továbbá a kérdés, hogy a sikertelen eredmények mennyire relevánsak, hiszen 

mondhatnánk, hogy egy minta nem minta, mert lehet hogy más méretű oldalakkal és más állású 

szögekkel már pozitív eredményre jutnánk. Erre az a válaszom, hogy figyeljük meg az adott 

négyszögnél egy specialitással feljebb lévő osztály egy négyszögét. Ha a szabályosabb esetben 

sem a keresett megoldást látjuk, akkor biztosan nem lehet a nála gyengébb tulajdonságokkal 

rendelkező négyszögben jó alakzatot kapni. Ez az általánosabb négyszögekre, trapézokra igaz. 

Ha viszont a speciálisabb esetben teljesül a tétel, akkor ellenőrizni kell a gyengébb négyszöget 

– például szimmetrikus trapéz, deltoid. De általában csak egy szabályosabb négyszög 

rajzolható e négyszögekbe is, és nem kapunk paralelogrammát, mert ahhoz nem elég 

speciálisak (a dualitás szempontjából sem). 

Összességében a szerkesztési tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy csak a 

paralelogrammák csoportjába tartozó négyszögekben jön Varignon-paralelogramma létre, 

vagyis a vizsgált 18 mintából csak négynél. Fontos észrevételnek tartom, hogy a felezőpontokra 

behúzott négyszögek az eredeti duálisának tulajdonságaival rendelkeznek, ami rögtön 

alátámasztja az előbb kimondott állítást is, hiszen csak a paralelogramma, rombusz, téglalap és 

négyzet duálisa lesz paralelogramma. A dualitás szerinti pontos oldal- és szögjelölések csak a 

családfában szereplő négyszögeknél láthatók, így megtapasztalható példának okán a deltoid és 

a szimmetrikus trapéz pólus-poláris kapcsolata is. 
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4.2.2 Az arányok kérdése 

A szerkesztések során már lehet érzékelni, hogy a síkon adott ½-es arány normál 

esetben a gömbön nem fog megvalósulni. A főkörré fajult négyszögek esetében viszont – 

bármilyen eloszlásban is legyenek az oldalak –, mindig 1:2 arány alakult ki a középvonal és a 

tőle független harmadik háromszögoldal között. A teljes gömbi egyenesnél biztosan 

megállapítható az is, hogy az eredeti és a szerkesztett négyszög kerülete és területe azonos: K = 

360 gömbi lépés, T = 360 gömbi területegység. Bár nem a várt ½-es síkbéli eloszlás, de 

legalább bizonyítható eredményre jutottunk. 

Ettől függetlenül még mindig fennállt a kérdés, hogy akkor mégis milyen arány lehet a 

gömbön egy háromszög középvonala és a tőle független harmadik oldal, vagyis a hozzá 

megfelelő átló között, mivel ez a számbéli összefüggés adhatja a további kerület- és 

területarányok alapját is. (A síkból vett analógiát követve legalábbis így lenne logikus, persze 

ez nem jelenti azt, hogy esetleg a gömbön másképp lenne, de azért ragaszkodom a geometriák 

effajta kapcsolódásához.) 

 

A gömbi trigonometriához fordultam segítségül, 

hátha sikerrel járok, és ki tudok bármilyen eredményt 

hozni e kérdéssel kapcsolatosan. Annyit tudtam, hogy a 

főkörön a középvonal-átló arány ½, ahogy a nagyon 

apró ábrák is efelé az érték felé közelítenek, hiszen 

minél kisebb egy alakzat, annál síkszerűbb. De mivel a 

szerkesztések során arra a következtetésre jutottam, 

hogy a középvonal egyébként hosszabb, mint az átló 

fele, ezért a középvonal-átló arány más esetekben ki 

kell, hogy mozduljon az ½-közeli tartományból. 

Kérdés, hogy mennyire mozdul ki az arány értéke, és mely esetekben történik meg mindez? 

A gömbháromszögtan két pont távolságát meghatározó képletével próbálkoztam először egy 

olyan négyszögben, melynek van két egyenlő oldala. A szabályosságot a pontosabb értékek 

reményében használtam fel, illetve azért, mert elsősorban a paralelogrammák családjában 

érdekelt az arány, ott szeretném belátni, hogy ha már Varignon-paralelogrammákat kaptam, az 

kerület- és területarányok is a síkéhoz lesznek hasonlóak. Ekkor BD átlóra kaptam: 

cos(BD) = sin(90°-2a) * sin(90°-2a) + cos(90°-2a) * cos(90°-2a) * cosα és PS középvonalra is 

felírva az ívhosszt: cos(PS) = sin(90°-a) * sin(90°-a) + cos(90°-a) * cos(90°-a) * cosα. 

A két szakasz arányát keresem, viszont ha törtbe felírom őket, akkor az arkusz koszinuszukat 

kell egyenként vennem, hogy tényleg a keresett arányszámokat kapjam. 
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Vagyis középvonal / átló = arccos[cos(PS)] / arccos[cos(BD)], de a tört sajnos nem 

egyszerűsíthető. 

Ekkor megpróbáltam egyszerűbbé tenni a felírást azzal, hogy csak a szimpla koszinusztételt 

írtam fel a BDA háromszögre. Így a következő egyenlőségeket kaptam: 

cos(BD) = cos2a * cos2a + sin2a * sin2a * cosα  és  cos(PS) = cosa * cosa + sina * sina * cosα. 

Összevonva az egyneműeket:  cos(BD) = cos
2
2a + sin

2
2a * cosα, 

 cos(PS) = cos
2
a + sin

2
a * cosα. 

Kifejezzük cosα-t és kibontjuk a sin2a és cos2a többszörös szögek szögfüggvényeit: 

cosα = 
cos(𝑃𝑆)−𝑐𝑜𝑠2𝑎

𝑠𝑖𝑛2𝑎
 = 

cos(𝐵𝐷)−𝑐𝑜𝑠22𝑎

𝑠𝑖𝑛22𝑎
 = 

cos(𝐵𝐷)−(𝑐𝑜𝑠2𝑎− 𝑠𝑖𝑛2𝑎)2

(2𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝑎)2
 

cos(𝑃𝑆)−𝑐𝑜𝑠2𝑎

𝑠𝑖𝑛2𝑎
 = 

cos(𝐵𝐷)− 𝑐𝑜𝑠4𝑎−𝑠𝑖𝑛4𝑎+2𝑠𝑖𝑛2𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝑎

4𝑠𝑖𝑛2𝑎∗ 𝑐𝑜𝑠2𝑎
 

sin
2
a-val egyszerűsítve és kibontva a törtet: 

4cos
2
a * (cos(PS) – cos

2
a) = cos(BD) – cos

4
a – sin

4
a + 2sin

2
a * cos

2
a 

4cos
2
a * cos(PS) – 4cos

4
a = cos(BD) – cos

4
a – sin

4
a + 2sin

2
a * cos

2
a 

4cos
2
a * cos(PS) = cos(BD) + 3cos

4
a – sin

4
a + 2sin

2
a * cos

2
a 

sin
4
a-t alakítsuk át: sin

4
a = (1 – cos

2
a)

2
 = 1 + cos

4
a – 2cos

2
a, majd helyettesítsük be az 

egyenletbe: 

4cos
2
a * cos(PS) = cos(BD) + 3cos

4
a – 1 – cos

4
a + 2cos

2
a + 2cos

2
a * (1 – cos

2
a) 

4cos
2
a * cos(PS) = cos(BD) + 2cos

4
a – 1 + 4cos

2
a – 2cos

4
a 

4cos
2
a * cos(PS) = cos(BD) + 4cos

2
a – 1 

A könnyebb felírás miatt legyen cos
2
a = A, ekkor: 4Acos(PS) = cos(BD) + 4A – 1 

cos(BD)-t kifejezve: cos(BD) = 4A * (cos(PS) – 1) + 1 

Az A maximuma 1 lesz, de ez csak akkor teljesül, ha a = 0 gömbi lépés. 

Az A minimuma 0 lesz, de ez csak a = 90 gömbi lépés esetén teljesül. 

Vegyük az A = ½ köztes értéket, ekkor cosa = √2/2 és a = 45 gömbi lépés lesz. cos(BD)-be 

behelyettesítve pedig kapjuk: cos(BD) = 2 * (cos(PS) – 1) + 1 = 2 * cos(PS) – 1. 

Ebből az eredményből az látszik, hogy a középvonal hosszabb az átlónál, mert a kétszeresét 

véve még le kell vonni belőle 1-et, hogy egyenlőséget kapjunk. 

Erre a háromszögre példa az oktáns, vagyis az a háromszög, melynek minden oldala 90 gömbi 

lépés és minden szöge 90°. Mert ekkor az oldalfelezéssel 45 gömbi lépést kapunk, a 

középvonal pedig 60 gömbi lépés lesz. A középvonal és az átló aránya 60/90 = 2/3, mely 

adatokat az utolsó képletbe beírva tényleg egyenlőséget kapunk 3 = 2 * 2 – 1. 
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Mindezt határérték-számítással is be lehet látni: 

lim: a -> 90° b -> 90° α -> 90° 

arccos (𝑐𝑜𝑠𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝑎+𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)

arccos (𝑐𝑜𝑠2𝑎∗𝑐𝑜𝑠2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)
 = 

arccos (
1

2
)

arccos (0)
 = 60°/90° = 2/3 = 0,666… 

Ebből az következik, hogy minél nagyobb az oldalak által bezárt α szög, annál jobban fogja a 

középvonal-átló arány az ½-et közelíteni. 180°-nál 0,5 az arány, 90°-nál 0,666. Kérdés, hogy 

vajon hegyesszögek esetén hogy fog viselkedni ez az érték. Nézzük meg hát 1°-ra ugyanezt a 

számítást. 

lim: a -> 90° b -> 90° α -> 1° 

arccos (𝑐𝑜𝑠𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝑎+𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)

arccos (𝑐𝑜𝑠2𝑎∗𝑐𝑜𝑠2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)
 = 

arccos (
1

2
+𝑐𝑜𝑠1°∗

1

2
)

arccos (𝑐𝑜𝑠1°)
 = 0,7071 ~ √2/2 

Tehát látható, hogy egészen pici szög esetén tényleg nő az arány. Ezen érték maximumát úgy 

kapjuk meg, hogy a szögtől megköveteljük, hogy 0°-felé tartson. 

lim: a -> 90° b -> 90° α -> 0° 

arccos (𝑐𝑜𝑠𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝑎+𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑠𝑖𝑛𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)

arccos (𝑐𝑜𝑠2𝑎∗𝑐𝑜𝑠2𝑎+𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑠𝑖𝑛2𝑎∗𝑐𝑜𝑠𝛼)
 = 

arccos (𝑐𝑜𝑠45°∗𝑐𝑜𝑠45°+𝑠𝑖𝑛45°∗𝑠𝑖𝑛45°∗𝑐𝑜𝑠𝑥°)

arccos (𝑐𝑜𝑠90°∗𝑐𝑜𝑠90°+𝑠𝑖𝑛90°∗𝑠𝑖𝑛90°∗𝑐𝑜𝑠𝑥°)
 = 

A L’Hospital szabályt alkalmazva, mely szerint   lim: x -> u   f(x)/g(x) -> f’(u)/g’(u)   kapjuk: 

= 

1
2

sin 𝑥

√1−(
1
2

+
1
2

cos 𝑥)2

sin 𝑥

√1−𝑐𝑜𝑠2𝑥

 = 

1

2
sin 𝑥

√1−(
1

2
+

1

2
cos 𝑥)2

∗
√1−𝑐𝑜𝑠2𝑥

sin 𝑥
 = 

1

2
∗ √

1−𝑐𝑜𝑠2𝑥

1−(
1

2
+

1

2
cos 𝑥)2

 =  

= 
1

2
∗ √

(1+cos 𝑥)∗(1−cos 𝑥)

(cos 𝑥+3)∗(1−cos 𝑥)
  

0
→ √

2

4
 = 

√2

2
 

Vagyis a középvonal-átló aránya Euler-féle négyszögeknél ½ és √2/2 között mozog. Minél 

kisebb egy szög, annál nagyobb az arány, és fordítva. 

Az arányokkal csak a gömbi téglalapban és a szabályos gömbi négyszögben tudunk a síkhoz 

hasonló módon kerületet és területet számolni, mert ez a két négyzet szimmetrikus annyira, 

hogy az átlók által behatárolt négy egybevágó háromszögben azonos arányokat kapjunk. 

(Rombusz és paralelogramma esetében csak két-két egybevágó háromszöget kapunk, tehát az 

arányok a különböző átlókra különfélék lesznek.) Viszont mivel a „négyzet” és a „téglalap” 

esetében is kötöttek a belső szögek – mindegyik tompaszög, nagyobb, mint 90°, ezért a 

középvonal-átló arány e két négyszögnél – legyen akármekkora is, ½ környékén fog mozogni. 

Mindezek után kijelenthető talán, hogy a Varignon-paralelogrammához kapcsolódó tétel a 

paralelogrammára és rombuszra részben igaz, hiszen paralelogramma keletkezik a 

felezőpontokon, de az arányaikról nem tudunk semmit mondani; viszont a „téglalap” és a 

„négyzet” teljes mértékben kielégítik a tételt annak következményeivel, tehát a Varignon-féle 
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alakzat paralelogramma lesz, és a középvonalak-átlók arányának megfelelően számolhatunk 

kerületet és területet, vagyis a keletkező négyszög kerülete és területe a számolt arányban 

idomul az eredeti négyszög átlóösszegéhez és fél területéhez. Ez az arány pedig ½ közeli lesz, 

tehát a síkhoz közeli érték. 

 

4.2.3 Konklúzió 

Célom nem a Varignon-tétel bizonyítása volt, hanem gömbi működésének a 

megvizsgálása. Konkrét matematikai végeredményre nem jutottam, csak a minikutatás során 

szerzett tapasztalataimra és esetleges számításaimra hivatkozva tudok a kérdésben sejtéseket 

megfogalmazni, esetleg belátni. 

A tétel első feltevése, miszerint az új négyszög egy paralelogramma, úgy gondolom, 

csak részben nyer igazságot a gömb felületén, mert elég sok olyan négyszöggel találkoztam, 

melyekben a kérdéses négyszög vagy másik speciális négyszög (deltoid vagy szimmetrikus 

trapéz), vagy egy teljesen átlagos négyszög lett. Saját meglátásom szerint ez a feltételezése a 

tételnek a gömbön csak a paralelogrammák családjában, azaz a paralelogramma, a rombusz, a 

gömbi téglalap és a szabályos gömbi négyszög esetében fog teljesülni. Ezen tények a gömbön 

létező dualitás elvével igazolódni látszódnak. A Varignon-paralelogramma két pár egyenlő 

oldallal és két pár egyenlő szöggel rendelkezik, melyet áttranszformálva az elvárt kiinduló 

négyszög tulajdonságait kapjuk, melyekben biztosan teljesül a tétel. De e speciális 

ismertetőjegyek egymás duálisai, ami ennyit jelent, hogy tényleg a paralelogrammák 

családjából származnak a megfelelő kezdeti négyszögek. 

A tétel következménye, miszerint az eredeti négyszög átlóinak összege a kapott 

paralelogramma kerületével egyenlő, a gömbfelszínen egyáltalán nem él. Nincsenek hasonló 

háromszögek, sem párhuzamosság és nincs ½-es arány sem. A megfigyelt 

gömbháromszögekben a középvonal mindig nagyobb, mint a hozzá viszonyításnak alapul vett 

átló ½-e. Ebből pedig az következik, hogy a felezőpontokra létrejövő – akár paralelogramma, 

akár bármi más – négyszög kerülete mindig nagyobb a kiinduló négyszög átlóinak összegénél. 

A tétel második megállapítása, miszerint a kinyert paralelogramma területe a kezdő 

négyszög területének felével egyenlő, a nem-euklideszi szférán ismét elhanyatlik. Már az oldal-

átló arány sem teljesül, hasonló háromszögek nem élnek a gömbön, egybevágókat 

megpróbálhatnánk használni, de sehogy sem fogja négy, a középvonallal leválasztott kis 

háromszög az átlótól induló nagy háromszöget kitölteni, főleg nem úgy, hogy ebből kettő essen 

a paralelogrammán kívülre akár átdarabolva), kettő pedig a paralelogrammába. Az oldalak íves 

görbülete miatt érezhetően nagyobbak a felezőpontokra szerkesztett négyszögek területei, az 

alapnégyszögekhez képest, és ez ismét minden négyszögre vonatkozik. 
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Viszont ha csak azt a szűk csoportot vesszük górcső alá, amelyeknél a Varignon-tétel 

teljesül, rögvest bővebb eredményekre jutunk. A paralelogrammák osztályába tartozó mind a 

négy elemre – paralelogramma, rombusz, gömbi téglalap, szabályos gömbi négyszög – teljesül, 

hogy felezőpontjukra paralelogramma fektethető. Ezt a dualitással be is láttuk. De haladjunk 

tovább az arányok felé: az előző pont számolása megmutatta, hogy a középvonal és átló aránya 

1/2 és √2/2 között mozog. A síkon ez az arány szolgál a kerület- és területviszonyok alapjául. 

Ez igaz lesz a gömbön is, de csak a gömbi téglalap és a szabályos gömbi négyszög esetében, 

mivel csak ezekben jön négy egybevágó háromszög létre az átlók megszerkesztésével, 

bebizonyítva, hogy a Varignon-paralelogrammák mind a négy oldala egyforma hosszú. Ezáltal 

az arány is egyforma mind a négy háromszögben, tehát a kerület és terület arányára is igaz lesz 

a középvonal-átló arányérték. A rombusznál és a paralelogrammánál ezt a módszert nem tudjuk 

alkalmazni, mert csak két-két egybevágó háromszöget hoznak átlóik létre. A síkkal analógiába 

tehát ezek jelen állás szerint nem vonhatók. 

A téma koránt sem lezárható a feljebb olvasható ténymegállapításokkal. Felmerülhetnek 

további kérdések is, mint például: 

* A paralelogramma és a rombusz esetében a kapott középvonal-átló arányok átlagával 

juthatunk-e bármiféle pozitív eredményre? Esetleg ha az átlók arányát meghatározzuk… 

* Mi a helyzet a hiperbolikus felületen? Mint tapasztaltuk a tompaszögű-hegyesszögű 

hipotézisellentétből a gömb és a pszeudoszféra ellentétes pólusai egymásnak. Ebből 

feltételezhetjük, hogy a Bolyai-görbületen sem teljesül minden négyszögre, csak a 

szabályosabbakra a Varignon-tétel, a középvonal-átló arány kevesebb lesz, mint a síkbéli ½, és 

a keletkező négyszögek kerülete, területe kisebb lesz az eredeti négyszögéhez képest. 

 

       
 

Annyi mindenféleképpen leszűrhető e fejezet kapcsán, hogy ami a síkban egyszerűnek 

hat, az a gömbön nem biztos, hogy ugyanolyan könnyen fog megvalósulni – ahogy a 

hiperbolikus felületen még annyira sem –, bár ennek az ellentétére is van bőven példa. Ez teszi 

a matematikát olyan széppé, a kutatásokat olyan művészivé! 
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5 Pedagógiai vonatkozások 

Ez a fejezet az eddig összevetett euklideszi és nem-euklideszi geometria 

matematikatanítási és módszertani jelentőségeit mutatja be különböző forrásokból és saját 

tanítási tapasztalataimból merítve. 

Úgy gondolom, hogy a tanári pálya elengedhetetlen kelléke – a komolya szakmai háttértudás 

mellett – a széleskörű módszertani tárház ismerete és alkalmazni tudása, hiszen e szellemi 

értékek birtokában lehet egy matematikaórát igazán izgalmasság tenni, legfőképpen a diákok 

számára. 

 

5.1 Kompetenciaterületek és hétköznapi felhasználhatóság 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, 

amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, 

és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” 

(J. Coolahan) 

Az egyéni képességeken és az attitűdön (viszonyulás különböző dolgokhoz) kívül, a 

kapott ismeretanyag határozza meg elsődlegesen egy adott személy kompetenciáit. Míg az első 

kettő velünk születik, illetve szociális szinten látott minták alapján formálódik, addig a 

harmadikhoz általában szükség van komolyabb háttérmunkára, vagyis vannak olyan 

kompetenciák, melyeket csak bizonyos tantárgyak tanulása folyamán van mód elsajátítani. 

Ilyenek például a zenei képességek vagy éppenséggel a matematikai gondolkodás elemei, mely 

készségek túlmutatnak a szigorúan vett oktatási anyagon, hiszen egyúttal az életre, a helyes 

társadalmi működésre is nevelnek. De matematikai kompetenciákat nem csak a 

matematikaórákon lehet elsajátítani. Ebben nyújt segédkezet az úgynevezett kompetencia alapú 

oktatás rendszere, melyet szerencsére már elég sok oktatási intézményben (iskolák, óvodák, 

etc.) alkalmaznak [30]. Lényege a különböző készségek, képességek fejlesztése és a 

mindennapi életben alkalmazható tudás megszerzése oly módon, hogy a külön-külön 

megművelt kompetenciákat összekapcsoljuk és életszerű keretet adunk nekik, például 

valóságközeli feladatokon keresztül. Így a gyermek/diák megértheti az egyes készségek 

lényegét, és a valódi életben majd alkalmazni is tudja azokat. Ám e folyamatnak 

elengedhetetlen kiinduló feltétele a pedagógia módszertanában megtörténő szemléletváltás. Jó 

példa erre a problémaközpontú oktatás vagy éppen az empirikus, felfedeztető tanítás-tanulás, 

továbbá a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. Effajta fejlesztésre ad tökéletes 

lehetőséget az összehasonlító geometria a Lénárt-féle rajzgömbkészlettel, mint 

szemléltetőeszköz és kutatási felület, karöltve. Itt előtérbe kerül a matematikai fogalmak, a 

különböző geometriák személyes tapasztalatszerzésen alapuló elsajátítása, s emellett a nevelő 
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és szocializáló, illetve egyéb sajátságos képességeket fejlesztő hatásáról sem szabad 

megfeledkezni. Az összehasonlító geometria még egy fontos velejárója, hogy nem csak a 

diákot, de a tanárt is alakítja. 

A kompetenciaterületek többek között olyan tantárgyak összességét jelölik, ahol az óra 

kereteibe bevezethető a matematika elmélete és gyakorlata, akár elvontabb formában is. Ilyen 

területnek számít a fizika, a kémia, a földrajz, a biológia, az informatika, a technika, de akár a 

magyar vagy bármilyen nyelvóra, esetleg a testnevelés. A geometria ráadásul nagyon is 

alkalmas a más tudományokkal történő keveredésre, mivel az algebrai, trigonometrikus 

elméleten túl (fizikusok, biológusok, csillagászok, etc. asztala), a gyakorlati felhasználhatósága 

igen széles körben lehetséges, hiszen különböző felületeken történő rajzoláson, szerkesztésen 

alapszik. Mérnökök, építészek, térképészek, képzőművészek, asztrológusok, optikusok, 

hadipari kutatók, röviden szólva sokan művelik a matematikát nem matematikai berkekben is. 

 

Következzen néhány közelebbi és pár elvontabb alkalmazási terület a nem-euklideszi 

geometriákkal kapcsolatosan: 

* Helymeghatározás kétkezi módszerrel – avagy cérnás méregetés a gömbön súlyokkal: Az 

ötlet a muzulmánok Mekka-keresésével kapcsolatos. A [20] forrásban a Mekka-iránytűt 

ismerhetjük meg, mely mindig Mekka felé mutat, s ezzel együtt a mai GPS alapjait. A 

Mekkához viszonyított helymeghatározás manuális módszere pedig a következő: 1. A 

szükséges kellékek beszerzése után (Földgömb, cérna, kis fémsúlyok, mágneses iránytű, 

gombostű és papír szögmérő) a két gombostűt szúrjunk a Földgömbbe – egyet a tartózkodási 

helyünkre, egyet Mekkára. 2. Kössük a cérnák végére a súlyokat és akasszuk a gombostűkre a 

cérnaszálat úgy, hogy kifeszüljön. Ekkor a két gombostűt összekötő cérnaszálszakasz épp egy 

főkörön fut. 3. Végül a szögmérővel mérjük meg a tartózkodási helyünkön átfutó hosszúsági 

kör északi fele és a kifeszített cérnaszál közötti szöget. E szög irányában van Mekka az iránytű 

mindig északot mutató mutatójához képest. 

* Ortodróma – loxodróma: A gömbi 

főköröket hívják más néven 

ortodrómáknak, és ezen gömbi 

egyenes meghatározása a navigáció 

egyik alapfeladata, hiszen két pont 

között a főkör kisebb szakasza adja a 

legrövidebb távolságot. A loxodróma 

egy csavarvonal a gömb felületén, 

mely vonalra teljesül, hogy a földrajzi hálózat minden meridiánját (hosszúsági ortodrómákat) 
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azonos α szögben metszi. Eme speciális tulajdonság teszi lehetővé, hogy egy adott jármű 

állandó útirányt tartva jusson el a célba. 

* Albert Einstein: Az általános relativitáselméletet a XX. század elején fejlesztette ki, amihez 

széles körben használta a hiperbolikus geometriát. 

* Modern tudományok, melyek a geometriához köthetők: Szférikus csillagászat – mely sok 

más téma mellett a földi és égi koordinátarendszerekkel is foglalkozik (földrajzi 

helymeghatározás, csillagászati navigáció), égitestek mozgását ábrázolja; Planetáris kartográfia 

– mely a bolygók térképezésére szakosodott; Szerkezeti topológia, gráfelmélet – mely többek 

között körök speciális elhelyezkedését vizsgálja a gömbön, hogy kémiai vagy biológiai 

alkalmazhatóságnak megfelelő eredményt találjon. 

* Az éggömb: A Földgömbbel ellentétben a 

mozgó égboltot mutatja, s saját tartózkodási 

helyünk megkeresésével megtudhatjuk, mely 

csillagok, csillagképek láthatók a 

környezetünkben. Alapvetően egy 

képzeletbeli gömb, aminek megfigyelője a 

középpontja. E gömb modellje a csillagokat 

és egyéb csillagászati objektumokat ábrázoló 

csillaggömb [33]. 

* Játék és művészet: A spidron egy egyenlőoldalú és egyenlőszárú 

háromszögek sorozataiból felépülő örvényszerű dombormű, egy különleges 

geometriai rendszer – bár leginkább a hiperbolikus felülethez hasonlít –, 

mely Erdély Dániel találmánya [24]. Első művét 1979-ben papírból 

hajtogatva Rubik Ernőnek mutatta meg. Rubik Ernő nem hajtogatott, viszont a kockája mellé 

feltalálta a Rubik-gömböt, melynél a feladat, hogy a három átlátszó gömb 

legbelsejéből kivarázsoljuk a hat kis színes golyót a legkülsőbe, de a színének 

megfelelő résbe. A gömb több irányban mozog a gravitációnak megfelelően, 

emiatt még nagyobb kézügyességet és térlátást igényel. De ha már játék és 

gömb, akkor a kicsiknek is jut ilyesmi. Patchwork dinnyelabdát lehet készíteni babáknak illetve 

kisgyerekeknek polár anyagokból vagy farmerból, de úgy gondolom ez későbbi 

geometriázáshoz is jó alap lehet (főkörök, gömbháromszögek szemléltetése) [21]. A 

felnőtteknek origamival kapcsolatos kutatási területek szemléjét ajánlom, mert különböző 

geometriai alapokra helyezve fantasztikus alakzatokat képesek létrehozni emberek papírból 

[32]. George W. Hart professzor pedig olyan háromdimenziós tárgyak készítésével foglalkozik, 

mely egyszerre matematikai és organikus. Jelenleg nem-euklideszi geometriák alapján próbál 
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lehetséges mélytengeri lényeket, echinodermatákat 

(tüskésbőrűeket) megalkotni [25]. 

További alkotói ötletek, újdonságok a [23] forrásban is 

olvashatók. 

* Építészeti remekművek: Santiago Calatrava mérnök és 

szobrász nevéhez több olyan építmény is kötődik, melyek 

ötletéhez az alkotó különféle geometriákból vett ihletet, mint például az Allen Lambert Galéria 

Torontóban, ahol a boltíves szerkezet tisztán a hiperbolikus geometriához köthető. 

* Akik a kaptafánál maradnak: Tiffany-lámpák készítéséhez félgömb 

alakú kaptafát is használhatnak az alkotók. A bonyolultságot mégis a 

pontos, hézagmentes felület-mozaikozás adja, hiszen görbült felületre 

nehezebb dolgozni. A tervezéstől, a szerkesztésen át, egészen az 

elkészítésig bőven van geometriai, matematikai tényező, amit használni 

lehet a munka során [31]. 

Természetesen lehetne folytatni még a felsorolást, hiszen rengeteg területre betört már a 

matematika szele, de most csak néhány példa felvonultatása volt a cél, hogy szemléltethető 

legyen, mennyire sokrétű is a matematika tudománya. 

 

5.2 Az összehasonlító geometria módszertani jelentősége négyszögek 

vizsgálata során 

Az összehasonlító geometria egyike azon módszereknek, mely választ ad arra a 

matematikával kapcsolatos, igen sokat hangoztatott kérdésre, hogy: Miért kell a diákoknak azt 

a sok „szörnyű” dolgot megtanulniuk, hisz nem is fogják sohasem az életben használni? A 

matematika mindenhol jelen van az életünkben, tehát nem zárhatjuk ki belőle, sőt a 

matematikai kompetenciák fejlesztésére igen nagy szükség lenne, mert megkönnyíti az életben 

való boldogulást. Igen, ez igaz. És jelen esetben, a geometria példáját véve, sem csak a 

kitapasztalt és megtanult axiómarendszereken vagy a felrajzolt hiperbolikus görbéken van 

hangsúly, hanem a mögöttes tartalmon, a nem tudatosuló cselekedeteken is egyaránt. Mert úgy 

fejlesztik magukat a diákok a tanórán, hogy nem is tudnak róla. Hiszen például egy 

csoportmunka során a gyerek/tanuló valószínűleg csak annyit tudatosít, hogy könnyedebb 

szervezésű, játékos óra van, közös feladatmegoldással, ami jó hangulatban, érdekesen telik. De 

valójában a matematikai ismeretanyag-szerzés révén a diákok kooperációt tanulnak egymás 

között; segédkeznek, tanácsot adnak, tolerálnak; türelmesen bevárják a másikat, 

alkalmazkodnak a kialakuló szituációkhoz; fejlesztik vitakultúrájukat, a fogalomalkotásukat, a 

logikai gondolkodásrendszerüket, a szervező- illetve előadókészségüket. Mégis mindez csak 
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keveseknek tűnik fel, de erre az a magyarázat, hogy a különféle területhez tartozó készségek, 

képességek csiszolása, fejlesztése egy hosszadalmas, idő- és energiaigényes feladat. Az viszont 

már a tanáron múlik, hogy ezt a tényt hogyan érteti meg tanoncával, s hogyan teszi e lassú, 

unalmasnak tűnő fejlődési folyamatot élvezetessé, közérthetővé, szórakoztatóvá, hogy a diák 

„játszi könnyedséggel tanuljon” – s vele együtt „repüljön az idő”. Magyarán szólva igenis 

rengeteg előnye van az ilyesfajta óráknak, s a „szörnyetegnek” vélt tananyagoknak, csak nem 

éppen abban a formában, ahogy azt a tanulók (és sokszor a szülők is) gondolják. Igaz, ami igaz: 

az absztrakciós készségek fejlesztésére a matematika tárgya a legalkalmasabb, mivel igen 

összetett, sokrétű tudomány. Többek között logikát, fegyelmezettséget, tiszta gondolkodást, 

térlátást, szemléletváltást, kreativitást sajátíthatunk el e tantárgy tanulása révén, mely 

képességek és készségek befogadása és helyes alkalmazása emberi értékeinket növeli a 

társadalomban. 

Matematikailag szemlélve a négyszögek vizsgálatát, az több agyi területet is aktivál, 

megmozgat. Szükségesek bizonyos alapismeretek – fogalmak, definíciók, tételek; az 

osztályozásnál ezen alapok mellett a logikus összekötést, a csoportosítási készséget, a 

halmazok megértését szorgalmazzuk; szerkesztésnél pedig a térlátáson, kézügyességen 

munkálkodunk; végül az előadások során a nyílt beszédet gyakoroljuk és a prezentációs 

készséget erősítjük. A különféle axiómarendszerekben végrehajtott kutatások, elmélkedések, 

eszmecserék mind az előbb felsorolt eljárásokat támogatják, segítik. Mégis talán a 

leglényegesebb funkciója az összehasonlítási tevékenységnek, hogy elmélyíthetik, 

meggyorsíthatják a fogalmak valódi megértésének műveletét. 

Didaktikai szempontból a fogalmak helyes tanítása a diák részéről történő pontos 

elsajátítás alapkövetelménye, hiszen maga a fogalom az ésszerű gondolkodás egy alapeleme, 

mely különféle dolgok, viszonyok, etc. gondolati megfeleltetése, vagy másképpen mondva: egy 

szóhoz kapcsolt részletes jelentéstartalom. A fogalomalkotás kétlépcsős folyamata: 1. tárgyak, 

jelenségek tulajdonságainak analizálás révén történő kiemelése; 2. szintézis útján (a 

lényegtelenek elhagyásával) a lényeges jegyek egy egésszé történő egyesítése. A matematikai 

fogalom a sokféle feladatban, szituációban meglévő közös sémát/struktúrát, mint általánost 

reprezentálja. S minél nagyobb egy fogalom terjedelme, annál szűkebb a tartalma – ezzel az 

alá-, mellé- és fölérendelt fogalmak logikáját kapjuk meg. (Például a paralelogramma 

fölérendelt fogalom a négyzethez képest (általánosabb struktúrát tudhat magának), míg a 

rombusz és a téglalap mellérendelt fogalmak (hasonlóan speciális szisztémával rendelkeznek), 

s mindkettő a paralelogramma alárendeltje.) 
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Fogalmak fajtáiból hármat ismerünk: 

1. tárgyi fogalom = valódi/gondolati objektumok osztálya (húrtrapéz, egyenlet) 

2. reláció-fogalom = tárgyak kapcsolatát/viszonyát tükrözi (merőleges, nagyobb) 

3. műveleti fogalom = tárgyakkal/objektumokkal végzett cselekvéseket jelöli 

(tükrözés, összeadás) 

Egy fogalom felbontásához/osztályozásához a következő feltételnek kell teljesülniük: 

1. felosztás egy konkrét (lényeges) tulajdonság/ismertetőjegy alapján 

2. bármelyik két részhalmaznak nincs közös eleme 

3. a részhalmazok egyesítésével az eredeti halmazt kapjuk 

4. adott fogalom az osztályozás során keletkezett fogalmak legközelebbi fölérendelt 

fogalma 

 

 

Ekkor az osztályozásban keletkező 

fogalmak egy hierarchikus rendszerbe 

állnak össze, vagyis egy logikai hálót 

hoznak létre. Ezek összesített eredményét 

egy Venn-diagramon ábrázolhatjuk, de 

hangsúlyoznunk kell, hogy különböző osztályozási szempontok, különböző diagramot adnak. 

 

A fogalmak tanítása két, az iskolai gyakorlat során egymásba fonódó fázisba sorolható: 

1. fogalmak bevezetése – annak három módja: 

a) induktív úton: konkrét példáktól absztrakcióval az általánosig eljutva 

b) deduktív úton: általánostól a konkrétig haladva 

c) konstruktív úton: egy konkrét reprezentáns előállításával, majd az eljárás 

általánosításával összegezve 

2. fogalom rögzítése, megerősítése – ide tartozó tevékenységek: 

a) különböző definiálási lehetőségek: i) fölérendelt fogalom és megkülönböztető 

(speciális) tulajdonság összekapcsolásával; ii) genetikus (származtatási) definiálás; 

iii) szimbólumos felírás; iv) axiomatizálás; etc. 

b) különféle definíciók ekvivalenciájának megmutatása 
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c) definíciók következményeinek levonása 

d) fogalom rendszerbe illesztése (specializálás/általánosítás): négyszögek osztályozása, 

kijelentések értékelése (igaz/hamis) 

e) fogalomazonosítás? fogalom reprezentálásának felülvizsgálata (válassza ki a 

négyszögek közül a paralelogrammákat) 

f) fogalomrealizálás: példák/ellenpéldák adása (szerkesztési feladat, LKKT) 

[vö. [2] 57-72.o] 

Mindebből jól látszik, hogy az összehasonlító geometria mennyire beleillik a fogalmak 

tanításába. A gömbön történő első felfedezések, a tapasztalatgyűjtés alapján történő 

általánosítás az induktív érvelést segíti elő, míg a geometriák párhuzamos, axiomatikus 

összevetése és logikai következtetések levonása a deduktív folyamatot erősítik. A fogalmak 

egyidejű, szinkron bevezetése azért hasznos, mert a hasonlóságok illetve különbségek 

megállapítása, megértése után az adott geometria és a rá jellemző tulajdonságok erősebb 

kötődést fognak mutatni a tanulók logikai rendszerében. Példaként szolgálhat erre a 

négyszögek területfogalmának és területegységének tudatosítása: hogy míg a síkon a négyzet 

tökéletesen megfelel eme célokra, addig a gömbön egy speciális háromszöggel kell 

ügyeskednünk. A látott és saját kezűleg tapasztalt minták jobban megragadnak a diákokban, 

ezáltal is biztosabb elméleti hátteret hozva létre, s nem mellesleg a tananyag részét képező 

síkgeometria mellett megismerkednek a gömbi, esetleg a hiperbolikus geometria alapjaival is, 

bővítve ezzel világnézetüket. Mindezen felül rengeteg pozitív élménnyel is társul ez az oktatási 

módszer, ami igen nagy feszültségoldó és motiváló erővel bír mind a tanár – mind a tanulók 

szempontjából. A módszertani előnyök bemutatását Dr. Szenes György, a Bolyai János 

Szakközépiskola igazgatójának szavaival zárom, aki a tanításban még mindig uralkodó, száraz, 

rideg elméletközpontúság ellenében tett kijelentést: 

„Pedig egy mai szülő akkor tesz jót a gyerekével, 

ha megkínálja a kéz használatának lehetőségével.” 

 

 

5.3 Összehasonlító geometria – Pedagógiai beszámoló 

Az elkövetkező részben saját matematikatanítási és módszertani tapasztalataimat írtam le az 

általam levezetett 4 hetes összehasonlító geometriaoktatás kapcsán. Ehhez a témakörhöz nem 

elég a verbalitás, ezért a vizuális élmények visszaadása és a könnyebb átlátás végett több ábrát 

és fotót is csatoltam a szövegekhez. 
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5.3.1 Előkészületek, szervezés 

Az újfajta geometria tanításának helyszínéül volt iskolám, a XXII. kerületi Kempelen 

Farkas Gimnázium szolgált. Abban a különleges és megtisztelő szerepben lehetett részem, hogy 

a komplett 7. évfolyamot én vezethettem be a gömbi geometria rejtelmeibe. Furcsa tény, hogy 

bár az iskola – az igazgatóasszony (aki egyben matematika tanárnő) révén – rendelkezik 

egyetlen egy darab Lénárt-féle gömb-szettel, mégis szinte kihasználatlan, mint 

matematikaoktatási eszköz. Ettől függetlenül mind az iskolában tanító matematika tanárok, 

mind az eleinte mit sem sejtő diákok örömmel és érdeklődéssel fogadták az összehasonlító 

geometriát bemutató órákat. 

A nyolcosztályos gimnáziumban minden évfolyamra két osztály jár, így van ez a 

hetedikesekkel is, ám az igen magas osztálylétszámok miatt csoportbontásban oktatják többek 

között a matematikát is. Ez annyit jelent, hogy 7.A osztály 34 fős diákseregét két, egyenként 

17-17 fős csoportra osztották szét, míg a 7.B osztály 31 tanulója egy 15- és egy 16-fős 

csoportra bontódott – Matek1 és Matek2 néven attól függően, hogy kinek van korábban órája a 

hét napjain. A különböző csoportok diákösszetétele tudásilag vegyes, mert a fakultációs 

felosztás csak később következik az iskola tanítási rendszere szerint. 

Az oktatás 2-2 hetet vett igénybe, a 7.A osztályban kezdtem, majd a 7.B osztályban 

folytattam. A 4 csoporttal egyenként hatszor találkoztam: négy tanórában betekintést nyerhettek 

az összehasonlító geometria rejtelmeibe, az ötödik órán dolgozatot írtak, végül néhány nappal 

később még meglátogattam a csoportokat a dolgozatkiosztás és az elbúcsúzás kapcsán. Az 

utolsó két alkalommal teendőim után a saját matematika tanárnőikkel haladtak tovább az 

órákon az eredeti tantervnek megfelelően, melyet érdeklődéssel figyeltem meg. Szerencsés 

időpontban sikerült a tanítást megszervezni, mert az évfolyam épp új témakör, szerkesztés, 

három-, négyszögek ismétlése és a kör geometriájának megismerése előtt állt. 

Az összehasonlító geometriaórák megtartásához elengedhetetlenek a 

szemléltetőeszközök, főleg ha a gömbi geometriáról van szó. Ebben ad nagy segítséget a már 

említett Lénárt-féle rajzgömbkészlet. Mivel az iskola tulajdonában csak egy ilyen szett volt, 

ezért Lénárt István – a gömbi eszköz kigondolója – segítségét kértem, aki további öt készletet 

bocsátott a rendelkezésemre és speciális, víz-bázisú tollakkal látott el, mely elengedhetetlen a 

gömb műanyag felszínén történő alkotáshoz. Az órán használt Lénárt-Sphere-szettek 

mindegyike tartalmazott egy gömböt tórusszal, mely a stabilitásért és az akadálymentes 

gömbforgatásért felelős, egy gömbi szögmérőt, egy gömbi vonalzót és nem utolsó sorban egy 

gömbi körzőt az alaki hasonlóság miatt elnevezett „ufó”-val, mely a körző hegyét szolgált 

lefixálni a gömb íves, csúszós felületén. Fontos még megemlíteni, hogy készülni kell az eszköz 

és minden vele érintkező dolog tisztítására, hiszen az gömbre történő rajzolás során nagy 
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valószínűséggel bepiszkolódik nem csak a gömböcünk, hanem az azt használók keze is. Ám a 

speciális tollak miatt a festék a gömbről vizes papírtörlővel vagy ronggyal letörölhet és 

letörlendők, a kézről pedig meleg, szappanos vízzel lemosható. Ha mégis maradna valamennyi 

szín a bőrön, az egy nap alatt lekopik – bár én személy szerint azt vallottam, hogy ennyi emlék 

kell ebből a tudományágból. 

 

5.3.2 Az összehasonlító geometria oktatása – Óraleírások 

A diákok nem tudták, hogy mit fognak tanulni, előzetes kérésemre nem lettek beavatva: 

csak annyit tudtak, hogy egy addig számukra ismeretlen valaki fog helyettesítő órákat tartani, s 

hogy minden órára (a 7.A-ban) 5 illetve (a 7.B-ben) 4 csoportot kell alkotniuk, és a 

csapatszámoknak megfelelően néhány padot kettesével össze kell tolniuk. Erre a felosztásra 

azért volt szükség, mert ezek a tanórák nem „hagyományosan kötöttek”, hanem aktivitást és 

közös „brainstorming”-ot igényelnek, s egy ilyen elrendezésben ez sokkal könnyebben 

megvalósítható. 

Mindkét osztályban párhuzamosan oktattam a két csoportot: előbb mindig a Matek1-gyel volt 

óra, azután a Matek2-vel. Az első csapathoz csak annyi kérésem volt, hogy ne segítsenek a 

másik csoportnak, ne könnyítsék meg a dolgukat azzal, hogy elmesélik, mi történt az ő óráikon, 

mert azt szerettem volna, ha mindkét csapatnál egyforma a megismerés nehézsége és élménye. 

Az oktatást előre megírt óravázlatok alapján tartottam, lévén még sosem tanítottam 

gömbi geometriát – előzetes kapcsolatom a gömbözéssel annyi, hogy az egyetemen 

megismerkedtem az eszközzel és használatával, és megszerettem. Kis nehézséget jelentett 

továbbá, hogy a diplomamunkában a négyszögek a téma, s a gömbözésben odáig hosszú út 

vezet. Ezért próbáltam úgy megszervezni az órákat – kihagyva több igen érdekes vagy épp 

komolyabb átbeszélést igénylő anyagrészt (például háromszögek, szögmérés, transzformációk) 

–, hogy legalább mindarról essen szó, ami a négyszögek minimális tárgyalásához kellhet, 

hiszen tudtam, hogy az általam tárgyalt témába csak „belekóstolni” tudunk, mert többre nem 

lesz idő. Ebből következően pedig nagy fejtörést okozott, hogy e tervezett, még mindig elég 

tartalmas anyagot a számomra biztosított pár órában hogyan fogom besűrítve, mégis 

élvezetesen, emlékezetesen átadni. Az első csoport diákjai lettek csúnya szóval élve a „kísérleti 

alanyaim”, s a rákövetkező csapatokat mindig hozzájuk viszonyítva, az órameneten, a használt 

mondatokon, feladatokon, példákon változtatva már másképp, minőségileg egyre jobban és 

jobban tanítottam. Következzenek tehát a óraleírással bővített vázlataim, amik alapján a 

geometriaórákat tartottam (a két osztály oktatásában felmerülő különbségeket felkiáltójellel (!) 

jeleztem és magyarázattal láttam el): 
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1. óra – Bemutatkozás, átszellemülés, játékos ismerkedés a gömbbel 

* 0.-5. perc * Az első találkozást rövid bemutatkozással kezdtem, amiben azt is megemlítettem, 

hogy az iskola öregdiákja vagyok, én is ebbe a gimnáziumba jártam – tartottam ezt fontosnak 

azért, mert az ismeretlenségtől feszült légkört oldja a közeledés, megteremtve egy olyan 

kapcsolatot tanár és diák között, ami pozitív atmoszférát hoz létre, könnyebbé téve ezzel a 

közös munkát. 

Hat darab gömbkészlettel érkeztem az órára, de hogy a kíváncsiságot, mint faktort fenntartsam, 

benne hagytam a dobozokat abban a műanyag táskában, amiben egyben szállítani lehet őket. 

Előkészítésként felvázoltam, hogy ne rendhagyó, hanem interaktív matematika órákra 

számítsanak, mert egy olyan élményt kapnak, tapasztalatot szereznek az elkövetkező pár 

tanórán, amiben nem hogy az iskolában még senkinek nem, de Magyarországon és az egész 

világon is csak keveseknek volt részük. 

Ezek után indítottam el a tényleges órát egy kis mesével és közös beszélgetéssel kezdve. 

Néhány szót gyűjtöttünk a geometria fogalmához (sík, pont, egyenes, szerkesztés, sokszög, 

rajzolás, etc.), majd megtárgyaltuk, hogy ki is volt Euklidész (ókori görög matematikus). Ez 

utóbbit egy kis történettel egészítettem ki, méghozzá hogy Euklidésztől, a geometria atyjaként 

is emlegetett tudóstól származnak az általunk használt síkgeometria alapjai, melyeket Kr. e. 300 

körül az Elemek című méltán híres könyvében gyűjtött össze más nagy tudósok forrásmunkáit 

is felhasználva. Itt még említést tettem a mű V. posztulátumáról is, azaz a párhuzamossági 

axiómáról, ami a sík geometriájának egyik igen fontos alappillére, hiszen számos geometriai 

példát tudunk hozzá kacsolódóan felsorolni – gondolok itt nem csak a párhuzamos 

oldalpárokkal rendelkező idomokra (nyolcszög), hanem párhuzamosságot feltételező 

definíciókra (szögek állása) vagy tételek párhuzamosságra hivatkozó bizonyítására is 

(Varignon-paralelogramma). De mégis, bizonyítást sosem nyert, amiből levonhatnánk akár azt 

a következtetést is, hogy a párhuzamosság fogalma a síkgeometria specialitása, 

alapkövetelménye. 

 

* 6.-20. perc * A rövid történeti bevezető után a sík tárgyalásába kezdtünk bele. Megkérdeztem, 

vajon miért pont a síkhoz ragaszkodunk annyira, miért olyan fontos pont ez a fajta felület? 

Ezzel kapcsolatban megállapítottuk, hogy ha kis területeket vizsgálunk a környezetünkben, 

akkor a legtöbb dolog síkszerű, s az is felmerült, hogy a történelemben volt időszak, mikor úgy 

hitték, a Föld lapos. 

Játék következett, ötletgyűjtés. Először síkszerű példákat soroltak fel: tábla, asztal, faliújság, 

szekrényajtó, fal, padló, plafon, ablak, füzetlap, aszfaltút, jelzőtábla, etc., ez könnyen és 

gyorsan ment, majd megállapították, hogy ezek mind mesterséges tárgyak. Ebből következően 
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adott volt a következő feladat, síkszerű példák felsorolása a természetből. Nehezen és lassan 

jöttek a válaszok, s csak igen kevés példát tudtunk gyűjteni: említették a levelet, a víztükröt, a 

víz csiszolta lapos kő felszínét, a lepkeszárnyat, a virágszirmot, a patatalpat. Ezzel kiütközött a 

síkszerűség absztraktsága. Ez rögtön felvetette a következő kérdést: van-e olyan forma, amelyet 

a természet is jobban kedvel, előfordulás szempontjából általánosabb, életszerűbb, s hogy a 

matematikához kezdjünk visszakanyarodni, olyan felülettel rendelkezik, amit ha vakon 

tapogatok, akkor is 100%-os biztonsággal meg tudom róla mondani, hogy mi az? A tökéletes 

forma keresésére két válasz is érkezett: az egyik a kocka, a másik pedig a gömb volt, de a 

kockát végül elvetettük, mert inkább mesterséges alakzatról van szó és síkszerűek az oldalai, 

illetve ilyen szempontból bármely másik szabályos testet is számba vehettük volna (például 

dodekaéder), így viszont a legtökéletesebb forma, a gömb maradt. A játék zárásához még 

igazolnunk kellett, hogy a gömb tényleg jó példa-e a természetességre. Mi sem bizonyítja ezt 

jobban, hogy rengeteg különféle gömbszerű példát soroltak fel a diákok: gyümölcsök-

zöldségek (alma, narancs, paradicsom, retek, …), vízcsepp, tojás, bogyók, állatok (gömbhal, 

sündisznó, …), testrészek (fej, szem, …), égitestek, baktériumok, sejtek, etc. Ezzel beláttuk a 

dilemmát. 

Újra a matematika került középpontba: síkgeometria alkalmazásához bevált felület számunkra 

bármilyen lap vagy tábla, de vajon milyen gömbi alkalmatosságot használhatunk hasonló 

műveletekre? A labdák jó kiinduló pontnak tűntek, de mindegyik valamilyen tulajdonságával 

hibádzott: a pingponglabda túl kicsi, ahogy a golflabda és még göröngyös is a felszíne, a gumi- 

és felfújható labdák túl puhák, a kosár-, foci-, kézi-, röplabdák a varrás miatti egyenetlenségük 

miatt nem lesznek megfelelőek. Egy okos felvetéssel odáig jutottunk, hogy a jósnőknél látott 

nagyjából röplabdaméretű üveggolyó már megfelelő eszköz lehetne. Az ötlet nagyon jó volt, de 

az üveg súlyától sajnos nem lehetett eltekinteni. Abban állapodtunk meg, hogy egy műanyag 

gömb megfelelő lenne a céljainkhoz. 

 

* 21.-31. perc * Minden csoport kapott egy rajzgömbkészletet. Izgatottan bontották a 

dobozokat, s miután minden eszköz a padon volt, sorra vettem velük őket. Kezdtük az 

alapzattal, a tórusszal, majd ráállítottuk a gömböt, aztán a szerkesztőeszközök jöttek: gömbi 

vonalzó, gömbi szögmérő, gömbi körző és a körzőalátét, az „ufó”. Ezek után pár perces szabad 

foglalkozás következett a gömbön. Osztottam mindenkinek tollat, és csapatonként egy 

törlőrongyot a későbbi tisztítási munkálatokhoz. A feladat: ismerkedés a gömbbel – rajzolj, 

szerkessz, fedezd fel! 
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* 32.-40. perc * Az idő lejártával arra kértem a csapatokat, hogy meséljék el és mutassák be 

diáktársaiknak, hogy mit alkottak közösen a gömbre. Több megközelítés is létezett: volt, aki a 

szerkesztőeszközöket használta – körberajzolta a vonalzót, a szögmérőt, ívet rajzolt a körzővel; 

volt, aki rajzolt rá – smiley-t, szívecskét, virágot, állatot, emberfejet vagy épp írt – neveket, 

verset. (A smiley-k, a szívecskék és a dedikálás a későbbi szerkesztési műveleteknél is 

rendszeresen megjelentek a gömbfelszínen.) Arra a kérdésemre, hogy milyen érzés volt a 

gombócon dolgozni, többségében azt a választ kaptam, hogy meg kell szokni, de könnyű rajta 

dolgozni. 

 

* 41.-45. perc * Az utolsó pár percben belekezdtünk az összehasonlító geometria elméleti 

hátterének felfedezésébe. Ez egy közösen kigondolt összehasonlító táblázat elkészítését 

jelentette a sík és a gömbi geometria között, mellyel összesen még két órát foglalkoztunk, hogy 

kiütközzenek a különbségek, s hogy megérezzék a tanulók a gömb adta lehetőségeket. Az, hogy 

melyik csoporttal épp meddig jutottunk a táblázatban attól függött, mennyire tudnak 

elrugaszkodni a tanult síkgeometriától, és mennyire könnyen veszik át a gömbi geometria még 

ismeretlen sajátosságait. Mindig csak akkor haladtam tovább az adott csapattal, ha éreztem 

rajtuk, hogy megértették a kérdéses pontokat. (Ezért is fontos a sok szerkesztés, próbálkozás, 

ábrázolás, a sok – földi – példa.) 

 

 

ÖSSZEHASONLÍTÓ GEOMETRIA 

Kikhez köthetők a 

különböző 

geometriák? 

Euklideszi síkgeometria 

 

Euklidész (görög) 

Kr. e. 300 körül 

Nem-euklideszi geometria 

*hiperbolikus: Bolyai (magyar) / 

/ Lobacsevszkij (orosz) / Gauss (német) 

1820-as / 1830-as évek 

*gömbi: Menelaosz (görög) / Riemann 

(német) 

Kr. e. 100 körül / 1850-es évek 

MEGJEGYZÉS: Módszertanilag a gömbi geometria megismerése mellett párhuzamosan, 

vagy utána célszerű a hiperbolikus geometriát (a félgömbmodellel) oktatni. 

Tanításom során csak említés szintjén volt a Bolyai-geometriáról szó, az órák a gömbre 

épültek. 

 Síkgeometria Gömbi geometria 

Felület végtelen véges 

Legegyszerűbb elem pont pont 
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(!) Az M2-es csoportokkal az itt olvasható, átbeszélésre került információkon felül egy 

apró lépéssel (megfelelő vonal keresése) tovább jutottunk, mint az M1-es csapatoknál. 

Az óra végeztével kértem, hogy tisztítsák le a gömböt és pakoljanak minden eszközt, tartozékot 

a dobozába, mert felelősséggel használjuk a készletet, ügyelünk rá és rendben tartjuk azt. 

(!) A 7.A-ban a táblázatot diktálás alapján szerkesztettük, így ott csak annyi házi 

feladatot adtam, hogy gondolkodjanak el: mi lehet a legegyszerűbb vonal a síkon és a 

gömbön. Ez utóbbihoz annyi segítséget adtam, hogy próbáljanak meg egy repülővel 

történő utazást elképzelni két általuk kiválasztott város között a Földgömbön bárhol. 

Ezzel ellentétben a 7.B-ben a gyorsabb és célravezetőbb haladás érdekében a táblázatot 

nyomtatott formában, teljes egészében osztottam ki (természetesen kitöltetlenül, csak a 

kérdések álltak rajta, hiszen a megfejtés élményét nem szándékoztam elvenni). Így ennél 

az osztálynál a házi feladat a síkgeometriás rész kitöltése volt, mert elviekben arra 

tudhatták a válaszokat. 
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2. óra – Az összehasonlító geometria alaptulajdonságainak tárgyalása 1. 

* 0.-45. perc * Belemerültünk a táblázat adatainak szerkesztésébe, annak tisztázásába. Ahol 

lehetett, a táblánál rajzzal, illetve a gömbön eszközös illusztrálással segítettem a gyűjtött vagy 

felfedezett tulajdonságok megértését. S természetesen a diákok maguk is megkapták a gömbön 

azt a feladatot, hogy egy-egy kérdéses szituációt ábrázoljanak, és a látottak, tapasztaltak alapján 

döntsenek. 

 

 Síkgeometria Gömbi geometria 

Legegyszerűbb vonal és 

mértéke 

egyenes (2 pont között a 

legrövidebb út) – végtelen 

 

gömbi egyenes = főkör (2 pont 

között a legrövidebb egyenes, 

ami egyben kör is) – véges 

 

(a gömbi vonalzónak csak a 

rovátkázott részei mentén 

rajzolhatunk gömbi egyenest) 

Kör definíciója és 

középpontja 

Adott középponttól (O) 

egyenlő távolságra (r) lévő 

pontok halmaza. 

1 db 

 

legnagyobb kör: nincs 

Adott középponttól (O1, O2) 

egyenlő távolságra (r1, r2) lévő 

pontok halmaza. 

2 db 

 

legnagyobb kör: főkör 

 (ÉRDEKESSÉG: a gömbi koncentrikus körök középen fentről 

vett merőleges síkvetülete pontosan a síkbéli ábrát adja ki) 

Pont és egyenes illeszkedése illeszkedik vagy nem illeszkedik 

1 pont hány részre osztja az 

egyenest? Milyen részeket 

kapunk? 

2 rész 

2 félegyenes 

 

egy darabban marad, nem 

osztódik 

főkör, rajta egy ponttal 

 

EGYSZÖG (α = 180°) 
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2 ponton át hány egyenes 

húzható? Milyen részeket 

kapunk? 

1 db 

3 rész: 

1 szakasz + 2 félegyenes 

 

1 db 

2 különböző 

szakasz 

 

végtelen sok 

2 egyforma 

szakasz 

 

FONTOS KIKÖTÉS: megállapodtunk a tanulókkal, hogy idomszerkesztések során Euler-

sokszögekkel dolgozunk, ami annyit jelent, hogy a sokszög minden szöge kisebb, mint 180°, 

azaz konvex, illetve a csúcspárjaira fekvő főkörökből mindig a rövidebb szakaszokat vesszük 

oldalnak – kiküszöbölve ezzel az elfajult alakzatokat; természetesen egyforma szakaszok esetén 

mindegy, melyiket is választjuk 

2 egyenes közös pontjai és 

elhelyezkedésük 

0 db 

párhuzamos 

 

1 db 

metsző 

 

2 db 

1 átellenes pontpárban metsző 

 

KÉTSZÖG (0° ≤ 2α ≤ 360°) 

NINCS 

PÁRHUZAMOSSÁG!!! 

 (ez az egyik legnehezebb rész, hogy a diákok megértsék a 

gömbi egyenes fogalmának a lényegét, hiszen koncentrikus 

köröket rajzolva a gömbre adott körök pontpárjai tényleg 

egyenlő távolságra vannak, az alakzatok párhuzamosnak 

tűnnek, de rá kell jönnünk, hogy a gömbön csak a főkör számít 

egyenesnek, a többi kör csak mezei kör) 

(a gömbi kétszög belső szögösszegének megállapításához 

minden asztaltársaságot megkértem, rajzoljanak kétszögeket a 

gömbre és mérjék meg a szögeiket; az adatokat összesítve 

kaptuk az értékeket, melyek beláthatók, ha az egyik félfőkört 

lefixáljuk, a másikat pedig elkezdjük mozgatni a félfőkör és a 

teljes kör között) 
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Sugársor (=egyenessereg) 

fajtái 

párhuzamos vagy metsző 

 

CSAK metsző 

(1 átellenes pontpárban 

 

 (ÉRDEKESSÉG: a gömb középen fentről vett merőleges 

síkvetülete pontosan a síkbéli ábrát adja ki a metszet esetében, 

de ha gömbi koncentrikus köröket /lásd az ábrát feljebb/ 

vetítünk merőlegesen oldalról egy síkfelületre, akkor 

párhuzamos egyeneseket kapunk) 

Metsző sugársor és egy tőle 

független egyenes 

kapcsolata 

1 db egyenessel párhuzamos a 

sugársorból, a többit metszi 

 

mindegyik sugársorbeli 

egyenest metszi, mert nincs 

párhuzamosság 

 
 

(!) Az M2-es csoportokkal az itt olvasható, átbeszélésre került információkon felül ismét 

egy apró lépéssel (távolság és szögmérés eszközei) tovább jutottunk, mint az M1-es 

csapatoknál. 

Az óra végeztével kértem, hogy tisztítsák le a gömböt és pakoljanak minden eszközt, tartozékot 

a dobozába, annak rendje és módja szerint. 

(!) Mivel a 7.A-ban a táblázatot diktálás alapján szerkesztettük, így ott ismét csak annyi 

házi feladatot adtam, hogy gondolkodjanak el a távolságmérés egységén és a 

szögtartományok végességén a síkon és a gömbön. Ez utóbbihoz annyi ötletet adtam, 

hogy próbálkozzanak otthon például egy narancson „szerkesztgetni”. Ezzel ellentétben, 

mivel a 7.B-ben a táblázat nyomtatott formában a tanulóknál volt, a házi feladat a 

síkgeometriás rész még át nem beszélt részének az ellenőrzése volt, továbbá a gömbi 

geometriás oldal megoldásához ötletgyűjtés. Azért mertem ebben az osztályban ezt 

feladni, mert jobban ráéreztek a gömbre, mint évfolyamtársaik. 
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3. óra – Az összehasonlító geometria alaptulajdonságainak tárgyalása 2. 

* 0.-45. perc * Folytattuk és be is fejeztük ezen az órán a táblázatunkat az előző óra sémája 

szerint.  A táblánál továbbra is rajzokkal segítettem a tulajdonságok megértését, de a diákok 

maguk is próbálkoztak a gömbön felfedezni a kérdésekre a megoldásokat. 

 

 Síkgeometria Gömbi geometria 

Távolságmérés 

– egység 

vonalzóval 

szabadon választott 

1 síkbéli egység 

(1 egyenes = végtelen sok egység) 

gömbi vonalzóval 

1 gömbi lépés 

1 főkör = 360 gömbi lépés 

 (a jelző megértésére egy 10 

egységnyi szakaszt daraboltattam 

fel a diákokkal különböző, 

szabadon választott egységekkel: 

1-es egységből 10 db kell, 

2-es egységből 5 db, 

5-ös egységből 2 db, 

4-es egységből 2,5 db, etc.) 

(1 főkör merőleges vetülete egy 

teljes kör, egy kör pedig 360° – 

innen az analógia az egység 

meghatározásához) 

Szögmérés – egység szögmérővel – 1° (nem volt idő ebbe bővebben belemenni) 

Szögtartomány 

mértéke – Nagyobb 

szögmérték => 

nagyobb 

szögtartomány? 

1 pontból induló 

2 félegyenes a síkot 2 db 

végtelen szögtartományra osztja 

 

NEM, mert mindig végtelen 

(fontos, hogy a diákok megértsék 

a szög és a szögtartomány közti 

fogalomkülönbséget) 

1 pontból induló 

2 főkör a gömbfelületet 4 db 

véges szögtartományra osztja 

(4 db átellenesen egybevágó 

kétszög keletkezik) 

 

IGEN, egyenes arányosság áll 

fenn szögmérték és 

szögtartomány között 
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 KIEGÉSZÍTÉS a síkhoz: ahhoz, hogy hasonló eredményeket kapjunk 

a síkon, a félegyeneseket folytatólagosan meg kell hosszabbítanunk 

(természetesen ettől még fenn fog állni a végtelen és a véges terület 

közötti hatalmas különbség) 

Sokszögek definíciója Zárt töröttvonal, avagy rendezett egyenesszakaszok sorozata, melyek 

a következőképpen kapcsolódnak egymáshoz: 

 

(n-szög: n oldal – minden végponthoz egy új kezdőpont tartozik, 

n csúcs – az n. csúcs megegyezik a 0. csúccsal) 

Legkisebb oldalszámú 

sokszög 

háromszög 

 

kétszög 

 

(az egyszög nem sokszög) 

Háromszög 

belső szögösszege 
α1 + α2 + α3 = 180° 180° ≤ α1 + α2 + α3 ≤ 540° 

 (a gömbi háromszög belső szögösszegének megállapításához ismét 

minden asztaltársaságot megkértem, rajzoljanak tetszőleges 

háromszögeket a gömbre és mérjék meg a szögeiket; a 

szögösszegadatokat összesítve jutottunk el a kapott határértékekhez, 

melyek beláthatók azzal a szisztémával, hogy ha elég pici 

háromszöget veszek fel a gömbön az már síkszerűnek számít, tehát 

szögösszege is közelíteni fog a síkháromszögéhez, viszont ha elég 

nagyot rajzolok, az már egy főkörhöz fog hasonlítani, ahol minden 

szög majdnem egyenesszög) 

(ez volt az első próbatétel a tanulók számára, hogy mennyire tudnak 

elvonatkoztatni a síkgeometria nyomásától: a legtöbben ragaszkodtak 

a belső szögösszeg síkbeli értékéhez – mint kiderült nem mértek le 

minden gömbi szöget, hanem csak kipótolták az értékeket, ahogy a 

síkon tanulták; de unszolásomra megmérték mindhárom szöget és 

rácsodálkoztak az eredményekre, hogy tényleg nem 180° lett) 
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ÉRDEKESSÉG – 2 ELVONT GÖMBI PÉLDA: 

a háromszögek komolyabb tárgyalására nem jutott idő, de szerettem volna, 

ha a diákok látnak még valami szokatlant, „elképzelhetetlent” ezért még bemutattam nekik: 

1. a háromszor derékszögű háromszöget – szemléltetésnek tökéletes a rajzkészlet dobozának 

oldalán található illusztráció; a háromszög másik neve oktáns, mivel 8 db-bal lefedhető a teljes 

gömbfelület; belső szögösszege pedig 270°; 

2. egy nem Euler-féle, elfajult háromszöget – példaként, hogy konkrétan el tudják képzelni, 

miről is beszélek, a görögdinnye-lékelést hoztam: a felvetést, hogy a lék a gyümölcsön ne 

kerek, hanem háromszög alakú legyen, még csak-csak elfogadták, de azt a tényt, hogy ekkor 

nem csak a lék, hanem a maradék héj is egy háromszöget ad, már sokkal nehezebben látták be; 

      

pedig igaz: hiszen a 3 csúcs és a 3 oldal adott, egy zárt vonalsorról van szó; 

csak most nem a 3 kisebb avagy konvex szög (a belső szög elnevezés megtévesztő), 

hanem a 3 nagyobb avagy konkáv szög (a külső szög itt is félrevezető) fogja meghatározni, 

melyik felületi tartomány lesz a háromszög „belseje” 

 

(!) Mivel a 7.B osztálynak nyomtatott, kész táblázata volt, illetve otthon részben előre 

dolgoztak a kitöltéssel, ezért az órán náluk kicsit több idő jutott a gömbi 

szerkesztésekre. A 7.A-ban a kétszög, mint szögtartomány felrajzolásáig jutottunk a 

tanulókkal a gömbön, így a szögfelezést csak frontálisan tudtam megmutatni nekik, 

ahogy azt is, hogy a szögfelező lefelezi magát a kétszöget is, hiszen lefelezi a szemközti 

szöget is. Ám a 7.B-ben minden asztalnál a diákok maguk végezték el körzővel a 

szögfelezéseket, és a szögfelező berajzolásánál maguk tapasztalták, hogy az átmegy a 

kétszög másik csúcsán is, felezve az ott található szöget, tehát magát az idomot is. 

Az órát a szokásos módon zártuk: gömbtisztítás és pakolás. 

(!) 7.A-nak a házi feladata lett meggondolni, hogy a gömbi négyszögnek mennyi lehet a 

belső szögösszege, illetve hogy vajon minden síkbéli négyszög létezik-e a gömbön is. 
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Nem kértem lényegretörőbb otthoni munkát, mert nem szándékoztam beavatni a 

diákokat az utolsó óra pontos anyagába, meglepetésnek szántam a szerkesztéseket és a 

közös bemutatót. De mivel így alig fért bele minden órai tervem megvalósítása a 4. 

órába, ezért úgy döntöttem, hogy tanulva az esetből a 7.B-ben a 3. óra házi feladatát is 

másképp adom fel. Történetesen már az óra végén elmondtam, hogy négyszögekről lesz 

szó a következő órán, s megkértem a 4 kiscsoportot, hogy egyenként válasszanak egy 

négyszöget (négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma). Feladatuk: írják otthon össze 

az általuk kiválasztott négyszög fontosabb tulajdonságait, és osztályozzák őket, hogy 

melyek teljesülnek a gömbön és vajon melyek nem fognak; emellett nekik is feladtam, 

hogy gondolkozzanak el a négyszögek belső szögösszegén. 
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4. óra – Ismerkedés a négyszögekkel 

* 0.-2. perc * Az óra elején bejelentésre került, hogy a következő órán az eddig tanultakból 

dolgozatot fognak írni. Felhívtam a figyelmüket a közösen kitöltött táblázatra, s hogy a mai 

órán tanultakba is biztosan bele fogok kérdezni; továbbá elárultam még, hogy 13 kérdésre 

készüljenek, amire körülbelül 20-25 percük lesz. 

De hogy ne menjen át faggatózásba az óra, hanem kanyarodjunk vissza teendőinkhez, 

rákérdeztem a házi feladatra – hiszen négyszögek adatait kellett megpróbálni kigyűjteni és 

osztályozni. Nem kérdeztem konkrétumot, mert a téma az óra második feléhez kapcsolódott, 

csak érdekelt, hogy készültek-e bármivel is. 

 

* 3.-13. perc * A sokszögek belső szögösszegeinek vizsgálásával kezdtünk bele az órába. 

Összeszedtük az eddig ismert gömbi sokszögek ezen tulajdonságait, azt felírtuk egy táblázatba, 

melyhez instrukciókat adtam, s végül a felírások alapján a matematikai megsejtés módszerét 

alkalmazva megfogalmaztuk a gömbi négyszög belső szögösszegének képletét, amit 

általánosítottunk is bármilyen n-szögre. A táblázat az alábbi volt: 

 

 

SOKSZÖGEK BELSŐ SZÖGÖSSZEGE 

Sokszög Példa (Min.) Minimum Szögösszeg Maximum Példa (Max.) 

gömbi 

2-szög  
0° = 0*180°  ≤  ∑ α2

𝑖=1 i  ≤ 2*180° = 360° 

 

gömbi 

3-szög  
180° = 1*180°  ≤  ∑ α3

𝑖=1 i  ≤ 3*180° = 540° 

 

gömbi 

4-szög  
360° = 2*180°  ≤  ∑ α3

𝑖=1 i  ≤ 4*180° = 720° 

 

gombi 

n-szög  
(n-2)*180°  ≤  ∑ α3

𝑖=1 i  ≤ n*180° 

 
 

A szumma jelét nem ismerték még, illetve a matematikai összegző képlet is bonyolultnak tűnt, 

de a magyarázatok után megértették a jelek jelentőségét a tanulók. Ennek ellenére a képletet 

magát nem kértem számon a dolgozatban – bár volt, aki felírta –; csak a végértékeket, hiszen itt 

most az volt a lényeg – ám ettől függetlenül a jelsort nem szándékoztam az óra menetéből 

kihagyni, mert majd későbbi tanulmányaik során biztos fognak találkozni velük, s akkor már 

legalább nem lesz ismeretlen. (Addig is a szumma jelét inkább egy fenyőfához kötik, de 

lényeg, hogy megjegyezték jelentésével együtt.) 
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* 14.-30. perc * Elérkeztünk a négyszögek megismeréséig a gömbön. 

(!) Itt a 7.A-ban az óra részét képezte, hogy az 5 asztaltársaság válasszon egyenként  

egy négyszöget (négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma, deltoid), gyűjtsék össze a 

legfontosabb tulajdonságaikat és osztályozzák, hogy a gömbön megvalósulnak-e. A 7.B-

ben erre nem volt szükség, mert előzetesen, házi feladatként már megkapták a feladatot 

– ott csupán annyit kértem, hogy a kis csoportosulások fésüljék össze az 

információgyűjteményüket, egyeztessék a leírtakat. 

Miután minden csapatnál elkészültek az alaptulajdonságok tisztázásával, a választott négyszög 

gömbi megszerkesztése volt a feladat. Sorban jártam az asztalokat és a tulajdonságok 

ellenőrzése mellett felügyeltem a szerkesztéseket, ahol megakadtak, ott segítettem, ötletet 

adtam – például kör, átlók, tükrözés használatára hívtam fel a figyelmüket, hasonlóan a síkbéli 

négyszögszerkesztéseknél. 

 

       
 

Az ábrák elkészültekor már csak egy feladat várt a diákokra, hogy az átellenes vagy a 

szomszédos oldalpárokat meghosszabbítsák – ha teljes főkörökké egészítették ki az oldalakat, 

akkor teljesen mindegy volt, melyik módszert válasszák, mert végül mindkét kétszögmetszet 

megjelent a gömbön, sőt, még valami más is, amiről kicsit később szó is esett. 

 

* 31.-45. perc * Az utolsó óra utolsó 15 percében minden asztaltársaság megtartotta a maga kis 

négyszög-bemutatóját a többieknek. Erre azért volt szükség, mert így minden fontos 

négyszöget megismerhettek a gömbön: hogy hogy néznek ki, hogy lehet őket megszerkeszteni. 

Az következő táblázatban szereplő információkat gyűjtöttük együtt össze a hallottak és látottak 

alapján. 
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NÉGYSZÖGEK 
Legalapvetőbb tulajdonságok 

osztályozása 
Kétszögmetszet 

négyzet - 2 pár párhuzamos oldal: X 

- 4 egyenlő oldal: √ 

- 4 derékszög: X 

- 4 egyenlő szög: √ 

- átlói merőlegesen felezik 

egymást: √ 

- 4 szimmetriatengely: √ 

- 1 köré és 1 beírható kör: √ 

 

 

szabályos gömbi négyszög 

2 egybevágó kétszög, melyek 

merőlegesek egymásra és 

középpontjuk azonos 

 (nem lehet négyzetnek nevezni a gömbön, mert annak definíciója 

megköveteli a 4 db derékszöget a csúcsoknál, továbbá ha az alakzatot a 

síkon lenegyedeljük, újabb négyzeteket kapunk, 

de a gömbön már csak 4 egybevágó deltoid keletkezik) 

téglalap - 2 pár párhuzamos oldal: X 

- szemközti oldalak egyenlők: √ 

- 4 derékszög: X 

- 4 egyenlő szög: √ 

- átlóik felezik egymást: √ 

- 2 szimmetriatengely: √ 

- 1 köré írható kör: √ 

 

 

2 különböző nagyságú kétszög, 

melyek merőlegesek egymásra és 

középpontjuk azonos 

rombusz - 2 pár párhuzamos oldal: X 

- 4 egyenlő oldal: √ 

- szemközti szögek egyenlők: √ 

- átlói merőlegesen felezik 

egymást: √ 

- 2 szimmetriatengely: √ 

- 1 beírható kör: √ 

 

 

2 egybevágó kétszög, melyek nem 

merőlegesek egymásra, de 

középpontjuk azonos 
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paralelogramma - 2 pár párhuzamos oldal: X 

- szemközti oldalak egyenlők: √ 

- szemközti szögek egyenlők: √ 

- átlói felezik egymást: √ 

 

 

2 különböző nagyságú kétszög, 

melyek nem merőlegesek egymásra, 

de középpontjuk azonos 

deltoid - szomszédos oldalak egyenlők: 

√ 

- 2 szemközt elhelyezkedő 

egyenlő szög: √ 

- átlók merőlegesek egymásra: √ 

- az egyik átló felezi a másikat: 

√ 

- 1 szimmetriatengely: √ 

- 1 beírható kör: √ 

 

 

2 különböző nagyságú kétszög, 

melyek szimmetriatengelye közös és 

megfelelő oldalaik 1-1 szimmetrikus 

pontban metszik egymást 

trapéz - 1 pár párhuzamos oldal: X 

- 1 száron fekvő szögei 180°-ra 

egészülnek ki: X 

NINCS 

általános trapéz a gömbön!!! 

(nincs tulajdonsága, ami átvihető 

lenne a gömbre) 

egyenlőszárú trapéz 

= 

húrtrapéz  

- 1 pár párhuzamos oldal: X 

- 1 száron fekvő szögei 180°-ra 

egészülnek ki: X 

- az átlók metszéspontja azonos 

arányban osztja a 2 átlót: √ 

- 1 szimmetriatengely: √ 

- 1 köré írható kör: √ 

 

 

2 tetszőleges nagyságú kétszög (lehet 

azonos is), melyek merőlegesek 

egymásra és az egyik kétszög 

középpontja illeszkedik a másik 

szimmetriatengelyére (nem a 

középpontjára) 
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ÉRDEKESSÉG: Minden négyszög megszerkesztése esetében kétféleképpen járhatunk el: 

vagy az átellenes, vagy a szomszédos oldalakra fekvő kétszögek metszetét választjuk! 

 

(!) Mivel a 7.A-ban 5 asztalnál dolgoztak, ezért náluk részemről csak a trapézt illetve 

annak kiváltására a húrtrapézt kellett bemutatnom, de csak röviden, az idő szűke miatt. 

A 7.B-ben – mivel csak 4 gömbön alkottak –, ott a deltoid ismertetése is rám hárult, 

viszont volt időnk a könnyedebb, megfontoltabb óraszervezés révén átbeszélni. Ahogy a 

kétszögmetszetekre is több figyelmet tudunk fordítani, illetve meg tudtuk beszélni a 

különféle szerkesztési lehetőségeket (például a síkból átvetteket). 

A kétszögmetszetek vizsgálatához kértem, hogy a négyszögek oldalpárjait hosszabbítsák meg. 

Szerencsére voltak olyan asztalok, ahol teljes főkörré egészítették ki a szakaszokat, létrehozva 

ezzel a gömb túloldalán egy újabb négyszöget. A kérdés már csak az volt, hogy a két 

átellenesen elhelyezkedő alakzat mennyire hasonló. Közösen beláttuk, hogy a két idom 

egybevágó. A megállapítást annyival egészítettem ki, hogy a gömbön csak egybevágó vagy 

különböző alakzatok vannak, nincs hasonlóság, mert e fogalom a párhuzamosságra épül, ami – 

mint már tudjuk – a gömbön nem létezik. 

Az órát a megszokott módon, gömbtisztítással és rendrakással fejeztük be, s még egyszer 

utoljára felhívtam a figyelmüket, hogy a következő órán dolgozatírás lesz. 

 

  



92 

 

5. óra – Röpdolgozat 

* 0.-25. perc * A dolgozatot nem nyomtattam ki, mert nem láttam értelmét, hiszen elég volt, ha 

a feltett kérdéseimre a diákok leírják a papírra a választ. Annyit kértem csak, hogy a kiosztott 

papírokat felezzék meg, s baloldalon vezessék a síkgeometriára vonatkozó válaszokat, míg a 

jobb oldalon a gömbre vonatkozókat. A kérdéseket egyesével, lassan, érthetően tettem fel 

mindig kiemelve, hogy előbb a síkra, majd a gömbre írják le a megfelelő választ, és meg is 

ismételtem a kérdéseket, ha kellett. A 13 kérdésről: az első 8 tesztkérdés a közösen felírt 

táblázat adataira kérdez rá; a 9. kérdést a táblázat írása során tárgyaltuk, de nem lett konkrétan a 

táblázatba belefoglalva; majd 3 feladat következett, melyek kis gondolkodást igényeltek, hiszen 

konkrétan ilyen feladatról nem beszéltünk, bár hasonlóakat érintettünk példaszintjén; végül egy 

szerkesztős feladattal zárult a kérdéssor, melyet az 4. órán teljesen átbeszéltünk. A dolgozat 

diktálása közben, de főleg a 3 feladatnál, többször is ajánlottam a csoportoknak, hogy 

rajzoljanak, mert az segít – szerencsére mindenki megfogadta a tanácsot. 

Alább a röpdolgozat a megoldásokkal kitöltve és a kapható pontszámokkal feltüntetve látható: 

 

DOLGOZAT 

Kérdés/Feladat Sík Gömb 
Pontok 

(S – G) 

1. Ki(k)hez köthető a síkbeli, ill. a nem-

síkbeli geometria (egy-egy név elég)? 

Euklidész Bolyai, Menelaosz, 

Lobacsevszkij, 

Riemann, Gauss 

1 – 1 

2. Mi a legegyszerűbb vonal (gömbön a két 

névből egy elég)? 

egyenes gömbi egyenes 

vagy főkör 

1 – 1 

3. A: Két ponton át hány egyenes húzható? 

 

B: Mely részekből áll és hány db. van 

belőlük? 

A: 1 

 

B: 1 szakasz és 

2 félegyenes 

A: 1 vagy 

végtelen sok 

B: 2 szakasz 

3 – 3  

4. Mely sugársorfajták fordulnak elő síkon / 

gömbön? 

metsző vagy 

párhuzamos 

metsző 2 – 1 

5. Síkon milyen jelzős szerkezetet 

használtunk a távolságmérés egységére? / 

Gömbön hány gömbi egység egy főkör? 

szabadon 

választható 

síkbéli egység 

1 főkör = 

= 360 gömbi lépés 

2 – 2 

6. Milyen a szögtartomány mértéke? végtelen véges 1 – 1  

7. Mekkora (lehet) a négyszög belső 

szögösszege (képlet nélkül)? 

360° 360°-tól 720°-ig 1 – 2  
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8. Mely idomok (2 db) metszete egy gömbi 

négyszög? 

------------------ 2 db: 

kétszög 

N – 1 

9. Egy körnek hány középpontja van? 1 2 1 – 1 

10. Három különböző egyenesnek hány 

közös pontja lehet? 

0, 1, 2 vagy 3 2 vagy 6 4 – 2 

11. Síkon mennyi a szabályos háromszög 

külső szögösszege? / Gömbön mennyi a 

háromszor derékszögű háromszög (oktáns) 

külső szögösszege? 

(Erről nem volt szó órán, ezért segítség: a 

számítást a síkhoz hasonlóan végezzük!) 

360° 270° 1 – 1 

12. Hány derékszöget használhatunk fel 

egy háromszög megszerkesztéséhez? 

1 1, 2 vagy 3 1 – 3 

13. Válassz egy négyszöget! 

 

A: Írj fel 3-4 alaptulajdonságot, majd 

osztályozd a gömb szerint, hogy ott 

működik-e? 

 

 

B: Végül röviden írd le a gömbi szerkesztés 

menetét, trükkjét! 

Például: Négyzet (S) 

Szabályos gömbi négyszög (G) 

A: Tulajdonságok + osztályozás: 

- 4 egyenlő oldal: √ 

- 2 pár párhuzamos oldal: X 

- 4 egyenlő szög: √ 

- 4 db derékszög: X 

B: Felveszek 2 merőleges főkört, a 

metszéspontból kört szerkesztek, majd 

a körív és főkörök metszéspontjait (4 

db) összekötöm. 

2 + 2 

+1. Írd le véleményed az órákkal kapcsolatosan! 

(Hogy érezted magad? Tetszett/nem tetszett? 

Ha lehetne, szeretnél-e még ilyen órákat? …) 

N 

Összpontszám: 41 pont 

 

* 26.-45. perc * Az idő lejártával beszedtem a dolgozatokat, megköszöntem a figyelmüket és a 

munkájukat, majd átadtam tanárnőjüknek a szót, aki pár mondatot még váltott a diákokkal a 

gömbi geometriáról és annak hétköznapi felhasználhatóságáról, majd felvették újra saját, 

abbahagyott tananyaguk fonalát és haladtak tovább. 
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Utolsó találkozás – Dolgozatkiosztás, rövid összegzés 

* 0.-15. perc * Kiosztásra kerültek a dolgozatok, közben pedig informáltam a diákokat a 

ponthatárokról, a jegyek átlagáról és a legjobb dolgozat tulajdonosáról is, mely adatok az alábbi 

táblázatban láthatók. 

 

Ponthatárok Jegy Pontszázalékolás 7.A – M1 7.A – M2 7.B – M1 7.B – M2 

34 – 41 5 ~83% 3 db 4 db 5db 7 db 

26 – 33 4 ~63% 9 db 6 db 5 db 5 db 

18 – 25 3 ~44% 3 db 5 db 5 db 3 db 

10 – 17 2 ~25% 1 db 1 db nincs nincs 

0 – 9 1  nincs nincs nincs nincs 

Átlag 3,9 3,8 4 4,3 

Legjobb dolgozat Lány: 34,5 Fiú: 36,5 Lány: 40,5 Fiú: 38 

 

Miután mindenki kézhez kapta dolgozatát, az idő szűke miatt csak a legfontosabb dolgokra 

tértem ki, már csak azért is, mert a javítás során, a hibás helyeken feltüntettem a jó 

megoldásokat ábrákkal ellátva, hogy könnyebben érthető legyen, mit is tévesztettek, mi lett 

volna a helyes válasz. A tesztrész ellenőrzésével ezért nem is foglalkoztam, illetve ez benne is 

volt a füzetükben, ahogy a szerkesztés is. Viszont a három agymozgató feladatot muszáj volt 

átbeszélnünk, mert ilyen formában ezekről nem volt szó az órák során. 

1. Közösen összegyűjtöttük, hogy három különböző egyenes 0 (párhuzamos egyenesek, ~ 

párhuzamos sugársor), 1 (~ metsző sugársor), 2 (2 párhuzamos + 1 metsző egyenes) 

vagy 3 (~ háromszög) pontban metszheti egymást a síkon; a gömbön segítettem és két 

példával illusztráltam is a táblán, hogy 2 (~ 3 hosszúsági kör a Földön) vagy 6 (~ 2 

hosszúsági kör és az egyenlítő a Földön) metszéspont lehetséges. Ez utóbbira végül a 

diákok is rájöttek, hiszen a gömbi szerkesztésekkor beszéltük, hogy ha az egyik féltekén 

megszerkesztünk egy idomot és az oldalakat kiegészítjük főkörökké, akkor egy azzal 

egybevágó idomot kapunk a másik féltekén is. 

 

 
 

2.  A külső szögösszegnél, bár hiába segítettem a dolgozat közben, hogy ugyanúgy 

működik a számításuk gömbön, mint síkon, mégis sokan hibáztak: sajnos nem 180°-ra, 
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hanem 360°-ra egészítették ki a belső szögeket – a síkon is, így teljesen rossz 

eredményre jutottak. Ezért először pontosan definiáltuk a külső szöget, majd 

megoldottuk a feladatokat. Síkon a szabályos háromszög külső szögösszege – ahogy 

egyébként minden háromszögé, sőt minden sokszögé – 360°; a definícióból kiindulva 

pedig a gömbi szabályos, háromszor derékszögű háromszög külső szögösszege 

3 * 90° = 270°. 

 

 
 

3. A háromszögszerkesztős feladat volt talán a legnehezebb. Azzal nagyjából mindenki 

tisztában volt, hogy derékszögből a síkon mindössze egyetlen darabot használhatunk 

fel, ha háromszöget szeretnénk szerkeszteni (a nullára nem kérdeztem rá, mert azt 

mindenki tudja, hogy derékszög nélkül is lehet háromszöget szerkeszteni). A gömbi 

verziók végiglatolgatása, elképzelése már kihívásnak számított, bár voltak diákok, akik 

ügyesen az előző feladatból indultak ki, hiszen ott három derékszöget tartalmazó 

háromszögről esett szó. Gömbön használhatunk tehát 3 derékszöget (oktáns), de 2-t (~2 

nem 90°-ot bezáró hosszúsági kör + az egyenlítő a Földön) vagy mint a síkon, 1-et is 

(~1 hosszúsági kör + az egyenlítő + 1 főkör, mely nem hosszúsági kör a Földön). 

 

 
 

Miután tisztáztuk a felmerült problémákat a három feladatnál, reagáltam a véleményekre, 

amiket hozzám írtak, zárásként pedig felhívtam a figyelmüket, hogy ha bármikor kedvük 

támadna gömbözni, akkor keressék meg jó szívvel azt az egy rajzkészletet, ami az iskola 

tulajdonát képezi, otthon pedig alkothatnak narancsra vagy almára fogpiszkálóval és befőttes 

gumival. 

 



96 

 

* 16.-45. perc * Végezetül megdicsértem a tanulókat a közreműködésükért, megköszöntem a 

munkájukat, a kitartásukat és a figyelmüket, majd átadtam véglegesen a szót a tanárnőjüknek, 

hogy folytathassák a tananyagot. 

 

5.3.3 Tanítási tapasztalatok, észrevételek – Diákvélemények 

Az euklideszi síkgeometria alapvetően elsődleges és egyeduralkodó helyet foglal el a 

mai matematika oktatásában. Pedig a XIX-XX. század határán a gömbi geometria még részét 

képezte a középiskolai matematikatanításnak, csak végül kiszorult a tanrendből. De szerencsére 

a Lénárt-gömb, mint geometriai felület, elterjedésével egyre több helyen foglalkoznak újra a 

nem-euklideszi geometriákkal. Belátható, hogy pozitív hatással van a tanulók fejlődésére, a 

tanár-diák kapcsolatra és nem utolsó sorban a matematika megítélésére is. 

Tanításom során– életemben először – próbálhattam ki az összehasonlító geometria 

oktatását. Tény, hogy több előkészületet igényel, mint egy hagyományos óra, de 

mindenféleképpen megéri a fáradtságot. És merni kell a diákra is feladatot bízni, akár házi 

feladat formájában is. Főleg, ha ennyire rövid tanítási periódusra van csak lehetőségünk. Ez 

okozta talán az általam tanított két osztály között azt a minimális minőségi és mennyiségi 

különbséget, amelyet utólag tapasztaltam. A 7.A-nál még úgy gondoltam, hogy a téma 

különcségéből kifolyólag jobb, ha mindent az órán együtt, részletesen megbeszélünk, de rá 

kellett jönnöm, hogy ezzel értékes időt pazarlok, s az unalom is könnyebben felütheti a fejét. 

Ezért – mint már az óraleírásoknál is említettem – a gyorsabb, céltudatosabb haladás végett a 

7.B-ben már kész táblázattal haladtunk az órákon, és házi feladatnak már előre töltögették. 

Ezért fordulhatott az elő, hogy ebben az osztályban több idő jutott például a gömbi 

szerkesztésekre, próbálkozásokra is, jobban át tudtuk beszélni a kérdéses, esetleg nehezebben 

megérthető matematikai részeket, mert rám és a gömbre tudtak figyelni, nem pedig a füzetet 

bújták; s a dolgozatok is jobban sikerültek náluk. Mindezek miatt úgy éreztem, hogy bennük 

mélyebb nyomot hagyott, rájuk nagyobb hatással volt a gömbözés, mint az első osztályra. 

Ennek ellenére a visszajelzések szerint a többség nagyon is élvezte ezeket a „más”, a 

szokásostól eltérő órákat, tetszett nekik a csoportmunka, és imádtak a gömbre szerkeszteni, 

rajzolni. Biztos vagyok benne, hogy ez a pár nap is emlékezetes marad számukra, mert saját 

kezűleg olyat alkothattak, amit még soha előtte, de lehet később sem fognak. Erre elég 

bizonyíték volt például a tanításom utáni első síkgeometriás óra, ahol a háromszögek tárgyalása 

során elhangzottak olyan mondatok a diákok szájából, hogy: „nincs párhuzamos oldala”, 

„tükrözve deltoidot vagy rombuszt kaphatunk”, „csak 1 db. derékszög lehet a háromszögben”, 

„szögösszege: a belső fix 180°, a külső fix 360°” és „a legegyszerűbb sokszög a SÍKON”. 

Többre már nem is volt szükségem. Elértem, amit szerettem volna: a pozitív „megfertőzést”. 



97 

 

Fontos megjegyeznem, hogy a leadott elméleti háttérre normális esetben még legalább 

egy hetet kellett volna szánni, de az időkorlátok miatt ezt most muszáj volt besűríteni. Ám hogy 

mégse legyen töményen száraz és felfoghatatlanul sok az elmélet, szelektáltam, és csak a 

legfontosabb fogalmak és kapcsolatok bevezetésére szorítkoztam. Ezzel kaptak is egy ismereti 

dózist a diákok, de még az érdeklődés is fennmaradt, hogy vajon más témakörben mit lehetne a 

gömbön megtenni (pl. háromszög). Amin még változtattam volna (néhány gömbös számolási 

feladat megoldásán túl), ha több idő állt volna a rendelkezésemre, az a szemléltetési eszközök 

tárházának bővítése. Szerkesztési felületnek tökéletes egy narancs vagy egy 

alma is, a fogpiszkálóval jelölhetők a pontok, befőttes gumival pedig a 

pontokat összekötő főkörök. Könnyebb így szemléltetni például a 

szögtartományok nagyobb szögre kinyúlását, kisebbre összezsugorodását, 

mert csak a gumit kell a gyümölcs héján görgetni. Gyorsabban be lehet ezzel a módszerrel az 

Euler-féle sokszögek és a nem-Euler-félék közötti különbséget is mutatni. De a különféle 

fóliákat és az írásvetítőt sem hagytam volna ki a bemutatóból. Ezzel a szemléltetési módszerrel 

arra adhatunk a diákseregnek példát, hogy merőleges vetítés során vajon a síklapon milyen 

alakzatok, elemek keletkeznek; végezetül ez által analógiákat vagy ellentéteket tudunk 

megfogalmazni. Érdekes kísérletnek számít, ha a vetítést megfordítjuk, és a gömbre vetítünk 

síkbeli/síkszerű elemeket, idomokat. 

Természetesen, ha egy összehasonlító geometriás órát van lehetőségünk tartani egy 

diákcsoportnak, akkor a sík és gömb párhuzam mellé a hiperbolikus geometria rejtelmeibe is 

belevonhatjuk őket, mert a mérleg így egyenlítődik ki: gömb – sík – ál-gömb. A pszeudoszféra 

megismertetése a tanulókkal azért is lenne lényeges, hogy megismerjék Bolyai János nevét és a 

hozzá kapcsolódó, róla elnevezett geometriát. 
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A pedagógiai részt a diákoktól kapott véleményekkel zárom, melyeket a dolgozat utolsó 

pontjában írták nekem a gömbözős órákkal kapcsolatosan. 
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6 Összefoglalás 

A dolgozatban tárgyalt kérdéskörök, példák kiválóan mutatják, hogy létezik egy „másik 

világ”. A síkbeli tapasztalatok bizonyos esetekben nem vezethetők át a gömbre analóg módon, 

gyökeres átalakításra szorulnak, „újjászületnek”. Az is látszik belőlük, hogy a gömbi geometria 

egy önálló, külön élőlény. Hogy felmerül hasonlóság? Hol nem… Ám a különbségek is igen 

szembetűnőek, s minél lejjebb ás a kíváncsi lélek benne, annál több érdekesség, furcsaság kerül 

elő. Sőt, ha még a hiperbolikus geometriát is bevonjuk a vizsgálatba, akkor kapunk igazán 

kacifántos, ám összességében egy teljes körképet. 

Érdekes, hogy alapvetően ezt a szemléletmódot igen kevesen ismerik és tanítják, holott 

ez is tulajdonképpen az életünk része. Bár ha kis területet figyelünk, akkor a síkbeli fogalmak, 

műveletek alkalmazása könnyebb, egyszerűbb, és hatásosabb; viszont a földgolyó, amin élünk, 

az egyfajta gömb. Egy kis földterület torzítása a síkhoz hasonulni képes a Föld gömbbé 

deformálásához. Ha egyik részen engedünk, engedhetünk a másikon is! Gömbbel szemlélve a 

világot sok érdekes dolgot fedezhetünk fel. S hát ha nagyobb távlatokban gondolkozunk, akkor 

már nem számolhatunk síkban! Sokkal szebb és érdemlegesebb, pontosabb eredményekhez 

jutunk, ha a helyzetnek megfelelő matematikai terepet választjuk. 

Talán érdemesebb lenne ezt figyelembe venni az iskolákban is. Bár ez egy „új” irányzat, még 

mindig igen kevesen foglalkoznak vele, viszont azon tanárok, akik már alkalmazták akár 

tanórán is, illetve azon diákok is, akik már megtapasztalták ezt az új érzést, mind-mind 

pozitívan vélekednek a témával kapcsolatban. A játékos tanulásban, az eddig elfogadott ésszerű 

határok átlépésében, a kommunikációban, a szocializációban, és még sok-sok területen igen 

nagy hatással segít és fejleszt. 

Számomra is újdonság volt eme területe a matematikának (néhány éve maga Lénárt 

tanár úr vezetett be a rejtelmeibe), viszont nagyon is közel került hozzám. Olyannyira, hogy 

nem tudtam megválni tőle, hisz különleges élmények fűznek a tanultakhoz. Pedig nemhogy 

egy-egy tételt nehéz átültetni a síkból a gömbre, de azok bizonyítása sem egyszerű. Viszont 

matematikailag belátni egy új dolgot nagy kihívás, és megoldása óriási sikerélmény. 

Szerintem érdemes lenne ezzel a geometriai területtel többet foglalkozni, és az iskolákban is – 

legyen szó általános vagy középiskoláról – bevezetni, hogy kapjanak a diákok egy effajta, 

elsőre hihetetlen képet és meghökkentő élményeket is a matematika világából! 
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