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Előszó
Mindennapjaink társadalmában egyre nagyobb figyelmet kapnak az új, digitális kor
vívmányai. Nem sétálhatunk végig úgy az utcán, hogy ne találkoznánk egy éppen telefonáló
vagy laptoptáskát cipelő emberrel. Nem múlhat el nap anélkül, hogy nyomon követnénk
elektronikus postaládánk tartalmának változásait vagy a világ legtávolabbi zugainak eseményeit.
A technika az életünk szerves részévé vált.
Ahogyan tehát a tanárok és diákjaik otthonában megjelent, ugyanúgy férkőzött be az
iskola falai közé is, amely természetéből fakadóan lassan reagált a változásokra. Sajnos, vagy
épp ellenkezőleg, szerencsére sokszor előfordul, hogy a tanulók, akik már a tanteremben is
rendelkeznek interneteléréssel, és hatékonyan tudják alkalmazni azt, bizony tájékozottabbnak
bizonyulnak számos területen, mint saját oktatóik.
Erre a látszólagos problémára természetesen sokféleképpen reagálhatunk. Megtehetjük
azt, hogy kitiltjuk, vagy legalábbis megpróbáljuk kitiltani az ilyen okos elektronikus
készülékeket az intézményből, és ragaszkodunk az eddig jól bevált, hatékony tanítási
módszerekhez, vagy pedig barátai leszünk nekik mi is, és bevonjuk őket az oktatás folyamatába.
Persze az első megoldás kevesebb energiabefektetést igényel, azonban hosszú távon ez a
konzerválás nem elégíti már ki a tanulók szinte teljes mértékben megváltozott igényeit, és az
iskola elszeparálódásához vezet, tehát méginkább társadalomidegenné válik. Ha azonban azt
szeretnénk, hogy mindez ne következzen be, és lépést tudjunk tartani a fejlődéssel, akkor
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni hozzá, és igénybe venni az újdonságokat óráink
összeállítása során.
Sok iskola már megtette az első lépéseket, és aktív táblákat szereltetett fel tantermeibe,
amelyet immáron nem csak vetítővászonként, de a megfelelő programok kifejlesztésének
köszönhetően tevékeny partnerként tudunk bevonni munkánkba. Dolgozatom is egy ilyen
fejlesztésről íródott, célom pedig hogy megismertessem azokat az előnyöket, és persze
hátrányokat is, amelyet ez a program biztosítani hivatott.
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Kompetenciafejlesztés a matematika órán
Kulcskompetenciák, digitális kompetencia, matematikai kompetencia

Gyorsan változó világban élünk, amelyben tudás alapú társadalmak működnek. Amíg
ötven vagy száz évvel ezelőtt a kor emberének lehetősége volt arra, hogy egy számára fontos
szakmát elsajátítva megállapodjon, és az addig szerzett tudásra alapozva találja fel magát, addig
napjainkban erre már nincs lehetőségünk. Azok az ismeretek, amiket ma megtanulunk ‒jobb
esetben ‒néhány éven belül elveszítik aktualitásukat, más, jobbnak bizonyuló tézisek lépnek a
helyükbe. Amennyiben nem vagyunk képesek arra, hogy lépést tartsunk a különféle
tudományterületek fejlődésével, menthetetlenül lemaradunk, ami maga után vonhatja a
munkaerőpiacról történő kiszorulásunkat is.
Ahhoz, hogy ez ne következhessen be, folyamatosan képeznünk kell magunkat,
rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek kell lennünk, és még azután is, hogy kiléptünk az
oktatási rendszerből, folytatnunk kell a tanulást. Főként ez a változás a mozgatórugója annak,
hogy az iskolákban a tananyagszemléletű oktatás mellett megjelent a kulcskompetenciák
elsajáttíttatására való törekvés is, amelyek nélkülözhetetlenek az egész életen át történő tanulás
megvalósításához.
Az Európai Parlament ajánlásával tehát, közel tíz éve, megkezdődött a tanulók
kulcskompetenciák szempontjából történő oktatása, amelyek többek között segítik a fiatalok
önmegvalósítását, valamint társadalmi beilleszkedését, de arra is hivatottak, hogy érvényesítsék
az esélyegyenlőséget és az általános hozzáférhetőség elvét.
Nyolc kulcskompetenciát különböztetünk meg, amelyek a következők:
1)

Az anyanyelven folytatott kommunikáció ‒ az egyén fogalmakat,

gondolatokat tudjon értelmezni és kifejezni.
2)

Idegen

nyelveken

folytatott

kommunikáció

‒ az

anyanyelvi

kommunikáció készségein felül interkulturális megértésre is nevel.
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3)

matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet és

műszaki tudományok terén 
‒ a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége a mindennapi élet problémáival kapcsolatban.
4)

digitális kompetencia 
‒ az információs technológiák magabiztos és

kritikus használatát tanítja meg.
5)

a

tanulás

elsajátítása

‒ az


egyéni

vagy

csoportos

tanulás

megszervezésének képessége, valamint a módszerek és lehetőségek ismerete.
6)

szociális és állampolgári kompetencia 
‒abban segíti az egyént, hogy aktív

és hasznos tagjává váljon a társadalomnak.
7)

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 
‒ az elképzelések

megvalósításának képessége, valamint a kreativitás és a kockázatvállalás képességének
elsajátítása.
8)

a kulturális tudatosság és kifejezőkészség 
‒az önkifejezés megvalósítása a

különféle művészeti ágakban.
Látható, hogy ezek a pontok az élet minden területét igyekeznek lefedni, így munkánk
során nekünk is kötelességünk 
‒sőt, elvárás is a tanári tevékenységekkel szemben 
‒
, hogy ezek
mentén adjuk át az ismereteket. Ha a dolgozatom témájául is választott GeoGebra program
segítségével nem is tudjuk valamennyit fejleszteni, mindenképpen érdemes bevonni a
folyamatba.
Az 1) kompetenciát főként a szöveges anyagokhoz jobban kapcsolódó tantárgyaknál van
alkalmuk elsajátítani a tanulóknak, viszont szöveges feladatok alkalmazásával és megoldásával 
‒
bár ez a GeoGebrától függetlenül történhet 
‒
mi is segíteni tudunk ennek érdekében.
A matematika órán fejleszthető területek közül természetesen a 3) kompetencia a
legfontosabb. Az ehhez kapcsolódó gondolkodásmódot pedig egyszerűbb elsajátíttatni, ha
vizuális inger is társítható az egyes benyomások mellé. Főként fiatalabb tanulóknál fontos ez,
akik még nem rendelkeznek fejlett elvonatkoztatási képességgel, így könnyebben nyomon tudják
követni a gondolatmenetet, ha látják is a folyamatot.
Amit eddig csak mérsékelten tudtunk fejleszteni, de a programunk segítségével
lehetőségünk van rá, az a 4) kompetencia. Olyan társadalomban élünk, ahol már nem tudjuk
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kivonni magunkat a technika vívmányainak hatása alól, tehát 
ahelyett, hogy mindenképpen ki
szeretnénk szorítani például a mobiltelefonokat az osztályteremből, kísérletet kell tennünk azok
bevonására. Ugyan érvelhetnénk azzal, hogy ezek a dolgok csak elvonják a figyelmet a
tananyagról, és hogy a gyerekek várhatóan mással ütik majd el az időt, viszont ha számukra is
érdekes ötletekkel készülünk az órára, akkor ez nem fordulhat elő.
Persze ezt a fejlesztést nem csak a program segítségével tudjuk megtenni, rengeteg más
olyan IKT technológia létezik, amely bevonásával (még)közelebb tudjuk hozni a számítógép
használatát a diákokhoz.
Az 5) is igen relevánsan kapcsolható a matematika órához, hiszen a megfelelő terhelés
biztosítása mellett nekünk kell rávezetnünk a diákokat arra, hogy hogyan is tudnak önmaguk
számára megfelelő módon, hatékonyan tanulni. A GeoGebrával lehetőségünk van az órán
elhangzott feladatok megoldásának a központi adatbázisba történő feltöltésére, amely mindenki
számára elérhető, sőt, akár összefoglaló feladatlapokat is előállíthatunk ilyen módon, amelyek
segítik például a dolgozatra való felkészülést.
Összefoglalva tehát, a fentebb felsorolt területek közül a legtöbb olyan, amely
fejlesztését elvégezhetjük az általunk tartott matematika órákon is.

A GeoGebra program dinamikus geometriai program

A hagyományos eszközökkel (körző és vonalzó) zajló matematika oktatásban könnyebb
rögzítettnek tekinteni az egyes alakzatokat, merev, mozdíthatatlan világot építve az ember köré.
Egészen

fiatal az

a

lehetőség, miszerint változásaiban is meg tudjuk figyelni a

törvényszerűségeket. A hagyományos módon is értékes tanulási folyamat mehet (és megy is)
végbe, hiszen a matematika 
önmagában is lenyűgöző. Azonban ha a való életben történő
alkalmazásait is el szeretnénk sajátíttatni, akkor már szükségünk van a dinamikus
szemléletmódra.
Amennyiben képesek vagyunk az alakzat részeinek mozgatására, úgy kevesebb
absztrakció szükséges a határesetek, térbeli konstrukciók elképzeléséhez, egyúttal képessé
válunk arra, hogy megfigyeljük a mozgást, a változást.
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Ismerünk ugyan számos régi és új készségfejlesztő játékot, modellt, amelyekkel akár
ilyen elgondolások is kivitelezhetők (szöges tábla, színes rudak, logikai készlet, Babilon,
pentominók, Polydron, inverzor, ellipszográf stb.), azonban ezek felhasználhatósága egy vagy
néhány területre korlátozódik, és fizikai mivoltukból eredően a bemutatható jelenségek is
korlátok közé szorulnak.
A tanulási folyamatban nem elegendő azonban egyszer meglátni a jelenséget, hanem
annak ismételhetőnek, egyéni tanulási ritmushoz igazított lefolyásúnak, stb. kellene lennie.
Ezeket az igényeket próbálja a technikai fejlődés szolgálni a nagyító, mikroszkóp, fénykép, dia,
mozgókép, lézertechnika segítségével. A közelmúlt évtizedei, évei,

hónapjai technikai

lehetőségek sorát hozták el. Az oktatás, tanulás számára ez a fejlődés (világháló, a személyi
számítógép, az okos telefon, az aktív tábla) minőségi változást hozott és hozhat (3D nyomtató).
Ha egy heti 2226 órában tanító tanárnak ezzel problémája van, az elsősorban a sokféle eszköz és
a használatához szükséges sokféle felfogás, szemlélet miatt lehetséges. A személyi számítógép
sok szempontból univerzális volta sok terhet levehet a tanár válláról, különösen, ha a tantervhez
illesztett szakszerű segédanyagokhoz is hozzáfér (vannak, és elérhetőek ilyenek).
Igényes és korszerű matematika tanárként használunk szövegszerkesztőt, grafikus
szerkesztőt, táblázatkezelőt (vagy fejlettebb komputeralgebrai rendszert), valamint dinamikus
geometriai programot.
Napjainkban számos jobbnál jobb dinamikus geometriai program használható
(gondoljunk csak a Cabrira vagy az Euklidesre). A mindennapi munkámban és a szakdolgozatom
elkészítéséhez is a GeoGebrát választottam. Napról napra fejlődik, fejlesztik, a tanítás igényeihez
illesztik, ingyenesen, magyarul elérhető a világhálón és letölthető a helyi számítógépre,
táblagépre, sőt, okos telefonra is. Úgy gondolom továbbá, hogy ez az egyetlen olyan program,
amely ötvözni képes a többi program jó tulajdonságait, és ami a legfontosabb, közérthető
nyelven közvetíti is azokat.
Nem kell tehát különösebb programozási ismeretekkel rendelkeznünk ahhoz, hogy meg
tudjunk szerkeszteni egyegy alakzatot, és az alkalmazás jól felépített menüsorának
köszönhetően pillanatok alatt, akár néhány gombnyomás segítségével képesek lehetünk
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összetettebb problémák megoldására is. Akár olyanokéra, amelyek korábban elképzelhetetlenek
lettek volna ilyen módon.
Ez a sokoldalúság viszonylag alacsony rendszerigénnyel érhető el, gyakorlatilag percek
alatt telepíthető és használható bármilyen általunk használt eszközön.
A program fejlesztésének története egészen 2001ig nyúlik vissza, amikor 
Markus
Hohenwarter a Salzburgi Egyetemen megírta az első (Windows alatt futó) változatot. Kezdetben
a szintetikus és analitikus geometria összekötésére szánta, de a szintetikus megközelítés
elsőbbségére törekedett. A mai szolgáltatásokat látva az akkori alkalmazhatósági területe
korlátozott volt, de már lehetett HTML oldalba építeni és a világhálón terjeszteni az elkészített
anyagokat. Az azóta eltelt 15 év alatt tömegek ismerték és szerették meg az alkalmazást,
miközben az a felhasználók igénye szerint rengeteg fejlesztésen esett át. Kezdetben talán még a
tervezői sem számítottak ekkora érdeklődésre, de úgy alakult, hogy az egyre bővülő felhasználói
tábor tagjai közelebb kerültek általa egymáshoz, felélénkült a megszürkülni látszó tanártanár és
tanárdiák kapcsolat, és valószínű, hogy a diákok is csetelnek a GeoGebráról (is).
Kezdetben az iskolai matematika kis területén használták, mert az volt a kor szokása,
hogy dinamikus geometriai programmal helyben szerkesztünk és a diszkusszió megkönnyítésére
használjuk. Hamar kiderült, hogy önálló tanulásra alkalmas interaktív feladatlap is készíthető
vele (amihez például Cabriban sokkal nagyobb lelemény kellett). A fejlesztéseknek
köszönhetően ez az alkalmazhatósági kör is egyre nagyobb lett, és napjainkban is folyamatosan
bővül.
Elsődleges továbbra is, hogy a segítségével el tudjuk végezni azokat a geometriai
szerkesztéseket, amelyeket papíron körző és vonalzó alkalmazásával is kivitelezhetnénk, viszont
dinamikus voltának köszönhetően immáron a felvett pontjaink mozgatására is lehetőségünk van,
anélkül, hogy új ábrát kellene rajzolnunk. 
Persze vetítő és színes fóliák felhasználásával akár
korábban is kísérletezhettünk hasonló dolgokkal, viszont ebben a folyamatban a tanulók
lényegében csak a megfigyelő szerepét ölthették magukra. Napjainkban viszont már szinte
minden iskola rendelkezik legalább egy aktív táblával, amelyekkel elérhető az, hogy a gyerekek
egyegy tanórai feladat megoldása közben a táblai szerkesztésbe bekapcsolódva tevékeny
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részesei legyenek a folyamatnak. 
Még nagyobb szerep jut a tanulói kreativitásnak, ha a diákok is
gép előtt dolgoznak.
A GeoGebra ma már nem csak a geometria témakörét képes
lefedni, így tehát nem csak a szerkesztési feladatok megoldására
alkalmas,

de

használható

valószínűségszámítással

az algebra,

kapcsolatban

is.

az
Ez

analízis, sőt a
a

sor

pedig

folyamatosan bővül. A legújabb verzió például már rendelkezik a
háromdimenziós alakzatok kezeléséhez szükséges felülettel is (bár
ez még nem a legkiforrottabb része a programnak).
Szakdolgozatommal 
‒két dimenzióban maradva 
‒be szeretném mutatni a program
nyújtotta lehetőségeket. Különféle segédanyagokat készítettem, amelyek segítségével az olvasó
vagy az érdeklődő felhasználó megismerheti az egyes funkciók használatát és egyúttal azt, hogy
az informatika hogyan segítheti a matematika tanítását. Természetesen a teljesség igénye nélkül
teszem mindezt. Úgy hiszem, hogy az általam választott feladatok akár ötletadóként is
szolgálhatnak azoknak a pedagógusoknak, akik a GeoGebra bevonásával szeretnék színesebbé
tenni óráikat.
Magának a programnak a használatára nem térek ki külön fejezetben, mivel az
könnyedén elsajátítható a gyakorlatban, munka közben is, viszont a bemutatók kidolgozása során
igyekeztem a lehető legjobban részletezni azokat a pontokat, amelyek esetleg bizonytalanságot
okozhatnak.
Körülbelül 20 feladattal foglalkoztam. Igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a
kidolgozott feladatok megoldásának ismertetését, éppen ezért rengetek ábrát is mellékeltem
hozzájuk.
Az első részben olyan problémákat választottam, amelyek megértése tapasztalatom
szerint általában nehézséget szokott okozni a tanulóknak, és az általam vázolt vizuális tartalmak
esetleg könnyebbé tehetik az anyagrész elsajátítását. Habár a GeoGebra segítségével bármely
korosztály részére készíthetünk érdekes anyagokat, én mégis inkább a nagyobb, középiskolás
diákok számára előírt tananyagból választottam feldolgozásra.
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A második részben konkrét feladatok kidolgozását mutatom be, illetve arra a különbségre
világítok rá, hogy mennyire másként oldható meg egyegy példa papíron, mint a számítógép előtt
ülve. Éppen ezért az összehasonlíthatóság érdekében mind a hagyományos, mind pedig a
digitális megoldást kidolgoztam.
Végezetül a dolgozat végén helyett kapott még egy kis feladatgyűjtemény is. Ennek
feladatai a

kidolgozottakéhoz

hasonlók,

viszont lehetőséget adnak önálló munkára,

önellenőrzésre. A kidolgozás során láthatja az olvasó, hogy sikerülte elsajátítani a dinamikus
geometriai program használatához szükséges gondolkodásmódot. A feladatok megoldása
(részletezés nélkül) szerepel a fejezet végén.
Bízom abban, hogy munkámnak sikerül elérnie célját, és felkelti az olvasó érdeklődését a
program iránt.
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1. Segédlet
Trigonometrikus függvények és az egységkör

A trigonometrikus függvények témaköre a középiskolás matematika egyik fontos
anyagrésze, éppen ezért elengedhetetlen, hogy az ezzel aktuálisan foglalkozó tanulók
maradéktalanul megértsék eredeztetésüket, felépítésüket. Ugyan korábbi tanulmányaik során
találkozhattak már a különféle szögfüggvényekkel, amelyeket a háromszögekkel kapcsoltak
össze, azonban ezek ábrázolása és jellemzése a koordinátarendszerben egészen új szemszögből
közelíti meg azokat.
A függvények grafikonjának rajzolását úgy is interpretálhatjuk, hogy egy pont mozgását
szemléltetjük a derékszögű koordinátarendszerben úgy, hogy a pont az 
y tengelyen mozog, idő
múlását pedig az x tengelyen ábrázoljuk. A szögfüggvényeknél szokás az egyenletes
körmozgásból kiindulni és a mozgó pontot egy tengelyre merőlegesen vetíteni, miközben az x
koordináta az elfordulás szögét jelenti. Ennek szerkesztése hagyományos eszközök segítségével
időigényes, és előfordulhat, hogy a pontatlanság miatt nem éri el a célját sem. A dinamikus
geometria programok azonban szerencsére rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy egy tipikus
pont megszerkesztése után képesek megrajzolni ennek a pontnak a nyomvonalát (miközben a
pont őse befutja az értelmezési tartományát). Az így megrajzolt alakzat nem egyenértékű ugyan a
GeoGebra objektumaival, mégis érdemes tapasztalatszerzésre, megfigyelésre használni. A
következőkben

a

GeoGebra

ezen

szolgáltatásával

és

annak

a

tanításban

való

felhasználhatóságával foglalkozunk.
Vegyünk fel először is egy egységkört. A kör középpontját szabadon választhatjuk, mivel
a kör helyzetének nincs jelentősége a szögfüggvény grafikonjának lényegi tulajdonságai
szempontjából.

Legyen az origó a kör középpontja, ezzel is növelve a vizuális hatást.

Helyezzünk el további két (A és 
B) pontot a körvonalon úgy, hogy 
A koordinátái 
(1, 0)
,
B pedig a
körvonalon szabadon mozoghat. Ez a három pont meghatároz egy irányított szöget (
AOB≮= α
).
A jobb láthatóság kedvéért megrajzoljuk az 
AO
, 
BO szakaszokat is. Innentől célszerű a
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koordinátatengelyeken az alaptávolságot

π
2

re módosítani, de a tanulási folyamat szempontjából

fontos, hogy feltüntessük az egységszakaszt is (OA).
Kezdjük először a szinusz függvény megjelenítésével. Ha kizárólag az alakja érdekel
bennünket, akkor elegendő a parancssor mezőbe begépelni a 
sin(x) kifejezést, és a program már
ábrázolja is azt. Jelen esetben az egységkör és a szóban forgó függvény grafikonja közötti
összefüggést szeretnénk bemutatni, így erről a kényelemről lemondunk.
Egy olyan pontot akarunk ábrázolni, amelynek első koordinátája az AOB 
≮
nagysága
ívmértékben mérve, a második pedig a B pont második koordinátája, ami éppen az x tengelytől
való távolsága. Nincs más dolgunk, mint begépelni az 
(α, y(B)) parancsot, amely a
megjelenítendő 
S pont első koordinátájának az 
α szög radiánban kifejezett értékét adja, a
másodiknak pedig a 
B pont második koordinátáját. Voltaképp 
α
nál minden 
α+2kπ 
értékre is
gondolunk, de most a 
[0, 2π]
intervallumra korlátozzuk a vizsgálatot.

Ha megmozgatjuk a 
B pontunkat, láthatjuk, hogy 
S értéke is dinamikusan változik, és
hogy egy teljes kört megtéve 
S tényleg a szinuszfüggvény adott határok közé eső ívét rajzolja le.
12

A 
B pont mozgatása közben megfigyeljük, hogy a második koordinátája (a keresett függvény
értékei) a 
[1, 1] intervallumba esik, a függvény értékkészlete tehát ez az intervallum. Válasszuk
ki a 
S pont tulajdonságai közül a nyomvonal parancsot, és kirajzolódik a grafikon.
Ellenőrizhetjük, hogy az ismert szögek szinuszai a tapasztalatunknak megfelelően rajzolódnak
ki, a többire pedig kiterjesztjük ezt az eljárást. Ha meghúzzuk a 
B
n keresztül az 
x
tengellyel
párhuzamos egyenest, láthatjuk, hogy két pontban is metszi a grafikont (az y = 1 és y = − 1
egyeneseket kivéve). A tanórai munka közben érdemes berajzolni a másik szöget is.
A következő lépésünk a koszinusz függvény ábrázolása. Most is az előbb alkalmazott
gondolatmenettel próbálunk meg haladni. Megfigyeljük, hogy értékkészlete megegyezik a
szinusz függvényével. Ugyanúgy a 
B pont mozgatásával szeretnénk leírni a függvény
grafikonját, de most az 
x
koordinátát használjuk a 
C
ponthoz: 
C(α, x(B))
.

Itt meg lehet beszélni a tanulókkal, hogy a 
B pont

π
2

vel való elforgatottját is

használhatnánk és akkor a szinuszfüggvényt kellene ábrázolni. Már itt észrevehetjük, hogy a
koszinuszfüggvény grafikonja a szinuszfüggvény grafikonjának eltoltja.
13

Hasonló módon kezelhetjük a tangens és a kotangens függvényeket és megmutathatjuk az
inverzfüggvény képzésével kapcsolatos problémákat is.
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2. Segédlet
Integrálás
Az integrálszámítás elsajátítása ugyan nem elengedhetetlen kritériuma az érettségire
bocsátásnak, és számos középiskolai osztályban nem is foglalkoznak vele. Azonban amennyiben
időnk megengedi, hogy kitérjünk rá, abban az esetben a határozott integrál fogalmának
bevezetésénél célszerű dinamikus módszerekkel is vázolni a görbe alatti terület mérésének
lehetőségeit.
Persze a számítások elvégzése, valamint a behelyettesítések után szintén számszerűsített
eredményekhez jutunk, és ez a módszer egyszerűbb is, mintsem az alsó és felső
közelítőösszegeket használata, mindenesetre amikor a tanulók először találkoznak ezzel a
fogalommal, sokuk számára könnyebb a megértés, ha vizuális élmény is csatlakozik a
képletekhez.
Továbbra is maradhatunk a táblára színes krétával felrajzolt téglalapoknál, de a
programunk amellett, hogy ezt az ábrát igen egyszerűen képes elkészíteni, rendelkezik még azzal
a jó tulajdonsággal is, hogy kezelni tudja a közelítés finomítása során létrejövő új alakzatokat is,
és beépíti azokat a háttérszámításokba.
A

példában

egy

viszonylag

egyszerű

harmadfokú

polinomfüggvényt,

az

f (x) = 2x 3 − 3x 2 + 1 et választottam, hiszen ezzel a manuális integrálszámítás is egyszerűnek
mondható. Vegyük tehát a fenti függvény grafikonját. Számolás nélkül is láthatjuk, hogy a
függvénynek két gyöke van, az egyik x1 = − 0, 5 , a másik pedig x2 = 1 .
Első lépésként vegyünk fel 
f 
grafikonján két pontot, 
A
t és 
B
t, úgy, hogy 
A első
koordinátája kisebb legyen 
B első koordinátájánál. A jobb láthatóság kedvéért érdemes a két
pontot a nullahelyekre tenni, viszont mivel később el szeretnénk mozdítani őket, ezért
felvételüknél ne a 
(0.5,0) és 
(1,0) parancsokat használjuk, hanem például rendeljük őket hozzá a
függvényhez.
Munkánkhoz szükségünk lesz még egy csúszkára is, amellyel a finomítás értékét, vagyis
a képernyőn szereplő téglalapok számát tudjuk szabályozni. Hozzunk létre egy pozitív egész
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értékekkel megadott számot, amelynek én 1 és 100 közötti értékeket adtam, de ez természetesen
szabadon választható.
A határozott integrálszámításról beépített parancs gondoskodik, 
ezért ha az A és B
közötti ív alatti területet akarjuk meghatározni
, akkor arra az 
Integrál[f, x(A), x(B)] parancsot
használjuk. Korábban már láthattuk, hogy az 
x(A) meghatározás az 
A pont első koordinátáját
rendeli hozzá a kifejezésünkhöz, és mivel nekünk egyetlen számra van szükségünk, éppen ezért
az 
Integrál[f, A, B]
paranccsal hibaüzenethez jutnánk.

Az alsó közelítő összeget az 
Alsóösszeg[f, x(A), x(B), n] kifejezéssel adhatjuk meg,
amely az 
f(x) függvény 
A és 
B pontjai közé eső részét veszi alapul, a téglalapok számát pedig 
n
aktuális értéke adja meg. Amennyiben bármelyik pontunk az x tengelyen helyezkedik el, a
téglalapok száma pedig 1, akkor persze az Enter billentyű lenyomása után nem látunk majd
változást, hiszen az így kapott téglalapnak nincs területe. Viszont ha növelni kezdjük az 
n
értékét, akkor máris kirajzolódnak az intervallum megfelelő arányú felosztásakor keletkező,
minimumban megrajzolt alakzatok.
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Ugyanezen az elven adhatjuk meg a felső közelítő összeg értékét a 
Felsőösszeg[f, x(A),
x(B), n]
paranccsal, amely ugyanazokat az adatokat dolgozza fel, mint az előző formula.

A bemutatás előtt érdemes az alsó összeg téglalapjait átlátszatlanná, míg a felső összegét
csíkozottá tenni, hogy jobban elüssenek egymástól. Mivel 
A és 
B értékeit nem fixként határoztuk
meg, így azok dinamikusan változtathatóak a továbbiakban. Ügyeljünk azonban arra, hogy a
felhasznált utasításokban 
A szerepel kezdő, míg 
B záróértékként, ami azzal jár, hogy ha az 
A
pont a 
B jobb oldalára kerül, úgy mindhárom értékünk negatív előjelet kap. Vagyis ennél a
megközelítésnél nem célszerű animálást alkalmazni, hiszen nem minden értékre kapunk értelmes
eredményt.
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3. Segédlet
Feuerbach kör
Matematikai

tanulmányaink

során

számos

alkalommal

találkozhatunk

olyan

érdekességekkel, amelyek bizonyos összefüggések hozományaiként merülnek fel, és kis
rávezetésre van szükségünk ahhoz, hogy belássuk vagy elhiggyük azokat.
Az egyik ilyen észrevétel, amely a geometria területéről származik – tehát könnyűszerrel
szemléltethető –, a Feuerbach kör, vagyis miszerint egy tetszőleges háromszög három
oldalfelező pontja, a magasságvonalak talppontjai, valamint a magasságpontot a csúcsokkal
összekötő szakaszok felezőpontjai egy körön helyezkednek el.
A bizonyítás akár vektorosan, akár szintetikusan elvégezhető. Mindegyik bizonyítást
követhetőbbé tehetjük és azok is megérthetik az összefüggést, akik a bizonyításig nem jutnak el.
További szép és szemléletes meggondolások találhatók Coxeter és Greitzer (1997) könyvében a
42‒45. oldalon vagy Hajós György könyvében a 303‒304 oldalon. A GeoGebrával elkészített
ábra alkalmas arra, hogy az ottani "néhány vonalat törlünk, néhányat berajzolunk" típusú
bizonyításoknál irányítsuk a tanulók figyelmét.
Amennyiben a GeoGebrával szeretnénk társítani, úgy sem botlunk különösebb
nehézségekbe, hiszen a program néhány kattintás után elénk varázsolja a szóban forgó rajzot.
Elgondolkodásra csak az adhat okot, hogy hogyan tudnánk olyan ábrát készíteni, amely nem
csak egyetlen esetet mutat be, hanem az összes lehetséges esetben megállja a helyét.
Vagyis a kérdés az, hogy hogyan tudnánk a háromszög csúcsainak koordinátáit
dinamikusan változtatni, azaz elérni, hogy bármilyen alakú háromszög bemutatható legyen
velük.
Ugyan lehetőség van a három pont egyszerű felvételére, és ebben az esetben ezek a
kurzor segítségével már tetszőlegesen

mozgathatóak, azonban ha mindezt egyetlen

gombnyomással szeretnénk elérni, úgy nem árt, ha a program háttértámogatásait is igénybe
vesszük.
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Egy könnyen felhasználható parancs a 
Véletlenszám[x,y] is, amelyben egy halmaz
határait adjuk meg, ahonnan véletlenül kerül kiválasztásra egy tetszőleges egész elem.
Értelemszerűen 
x
és 
y
helyére általunk választott számokat kell beírnunk.
Nyissuk meg a 
Nézet menüpont alatt található 
Táblázatkezelő fület. Innen egy, az Excel
programhoz nagyon hasonló ablakhoz jutunk. Vigyük be a fenti parancsot a táblázat 
A1–B3 hat
mezőjébe.

Ugyan a Feuerbach tétel bármilyen háromszögnél működik, azonban mivel ezzel a
feladattal elsődlegesen a szemléltetés a célunk, ezért adjuk meg úgy az intervallumokat, hogy az
A pont az I. vagy a II., a 
B a III., a 
C pedig a IV. síknegyedbe essen. Továbbá érdemes figyelni
arra is, hogy a háromszög egy viszonylag jól áttekinthető négyzeten belül helyezkedjen el. (A
megvalósítás során én a +/ 5 pontokat vettem alapul)
Ezzel a művelettel tehát hat tetszőleges számot kaptunk az adott halmazokból, amelyek
segítségével megkapható a három csúcs. Ezek után bezárhatjuk a táblázatkezelő ablakot. A
megoldás során többé már nem lesz szükségünk rá, eltűnik, de továbbra is ugyanúgy
hivatkozhatunk a tartalmára. Immár elméletben meg is van a három szükséges pontunk, már csak
a megjelenítésével kell foglalkoznunk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy az A i és B i számok
alkossanak egy párt, akkor mindössze annyi a dolgunk, hogy beírjuk a bal alsó sarokban található
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Parancssor sorba az 
(Ai,Bi) parancsot háromszor, értelemszerűen 
i
t az 1, 2 illetve 3 számokkal
helyettesítve.
Kössük össze a három megjelenő pontunkat szakaszokkal, és már meg is kaptuk a kívánt
háromszöget. Persze ennek a hosszadalmas eljárásnak nem lenne értelme, ha nem tudnánk
bármikor újraszámolni a pontok koordinátáit. Erre a 
Ctrl+R billentyűkombináció ad lehetőséget.
Segítségével bármikor új háromszöget generálhatunk, amelyen a szerkesztett alakzatok
ugyanúgy megőrzik a függőségi viszonyokat.
Ettől a ponttól kezdve a feladat megoldása nem sokban különbözik a nevezetes pontok
papíron történő megszerkesztésétől, csupán kevesebb munkát igényelnek. Vegyük az egyes
csúcsokat, és a velük szemközt levő oldalakat, majd a 
Merőleges paranccsal megrajzolhatjuk a
magasságvonalakat. Az oldalakkal vett közös pontjukat a 
Metszéspont segítségével határozhatjuk
meg.
Az oldalfelező pontok ábrázolására szintén külön utasítás van, amely a 
Felező vagy
középpont névre hallgat. Az utolsó három pont megrajzolásához pedig még csak a szakaszok
behúzására sincs szükség, hiszen az előzőleg alkalmazott parancsnak csak a végpontok megadása
kell. Miután tehát megadtuk a magasságvonalak metszéspontját, vagyis a magasságpontot, már
csak ezt az utasítást kell alkalmaznunk az ábránkon.
Mindezek után szükség van még a szóban forgó körre, amelyet a 
Köré írt kör utasítás
lenyomása után bármely három pont kiválasztásával meghatározhatunk. Láthatjuk tehát, hogy
mind a kilenc pont éppen erre a körre fog illeszkedni.
Amire még figyelnünk érdemes, az az, hogy valóban bármely pont kiválasztható a köréírt
kör megrajzolásához, azonban a csúcsok koordinátáinak újraszámolásánál előfordulhat, hogy –
például derékszögű háromszögnél – valamelyik pont eltűnik, tehát maga a kör sem válik
láthatóvá. Éppen ezért érdemes az oldalfelező pontokat alapul venni, hiszen ezek feltétlenül
létezni fognak bármely háromszögnél.
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Néhány percnyi további munkával, amely során elrejtjük a felesleges részeket, színesebbé
tesszük az ábrát, valamint relevánsabbá a pontok neveit, már igényes bemutató készíthető.
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4. Segédlet
Függvénytranszformációk

A függvénytranszformációk témaköre a matematika anyagának egy viszonylag kis
területét fedi le, és általában elsajátítása nem is okoz akkora problémát a tanulók számára, mint
más részek. Viszont későbbi tanulmányaik során is találkozhatnak vele – főként bizonyos típusú
függvények elemzésénél –, valamint mindkét szintű érettségi követelményei között szerepelnek,
így ezzel kapcsolatos ismereteik elmélyítése mindenképpen elengedhetetlen.
Az az alapfeladat, hogy egy ismert f(x) függvény grafikonjából előállítsuk más, a
hozzárendelési szabály bizonyos módosításaival előállítható függvények grafikonját. Szokásos
felosztás aszerint vizsgálni a feladatot, hogy a változó vagy a függvényérték származik
közvetlenül az f függvény megfelelő értékeiből:
1)

g(x) ⇒ f (x) + c

2)

h(x) ⇒ af(x)

3)

i(x) ⇒ f (x + c)

4)

j(x) ⇒ f (ax)

Ezeknek, az újonnan létrejött függvénygrafikonoknak az alapfüggvény grafikonjával való
kapcsolatát sokkal könnyebb megértetnünk a tanulókkal, ha szemléltetni is tudjuk azt. Mivel a
későbbiekben fel kell tudniuk rajzolni a módosulatokat, ezért célszerű, ha mi magunk is a táblán,
krétával dolgozunk eleinte, azonban ha az alapok lefektetésén már túljutottunk, akkor már
nyugodtan használhatjuk a GeoGebrát is a bemutató elkészítéséhez.
A fenti transzformációk bemutatásához egy egyszerű függvényt, az f (x) = x 2 et
választottam. A parancssorba begépelve tehát vegyük fel ezt a másodfokú függvényt. A négyféle
transzformáció szemléltetéséhez négy további számra lesz szükségünk. Hozzunk létre tehát négy
csúszkát, amelyek ugyan bármekkora értékeket felvehetnek, precízebb azonban, ha a 0,1es
beosztást választjuk, helyettesítési értékeik pedig a 
[10, 10] intervallumból kerülnek ki. A
csúszkák elnevezése rendre: 
a, b, c
és 
d
.
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Hogy be tudjuk mutatni az 1) transzformáció függvényre gyakorolt hatását, vegyünk egy
új hozzárendelést, amely a g(x) = x 2 + a értéket kapja. Láthatjuk, hogy ennek segítségével az új
függvény grafikonja a régihez képest 
a
val eltolódik az y tengely mentén.

Ugyanígy használjuk a 2) bemutatásához a h(x) = bx 2 függvényt, amely az y tengely

mentén a 
b
szeresére fogja változtatni az eredeti grafikon értékeit pozitív számok esetén,
negatívaknál pedig az egész függvényt tükrözi az x tengelyre.
A 3) esetnél alkalmazzuk az i(x) = (x + c) 2 hozzárendelést, és eredményül egy olyan
függyvényt kapunk, amely 
c
értékének változtatásakor az x tengely mentén tolódik el 
c
vel.

A 4) transzformáció által kapott j(x) = (dx) 2 grafikonjának alakja nagyban hasonlít az

1)ben meghatározotthoz, azzal a különbséggel, hogy negatív számok esetén nem kell
tükröznünk az x tengelyre.

Eddig öt különféle hozzárendelést rajzoltunk fel, amelyek ugyan jól mutatják be az egyes
transzformációk hatásait, azonban egy összetettebb függvényre nem tudunk belőlük
következtetni. Vegyük tehát ezeket, és készítsünk belőlük egyetlen függvényt, amely a
p(x) = b(dx + c)2 + a alakot kapja. Ez már ötvözni fogja mind a négy általunk számon tartott
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transzformációt. Kiegészítésképpen húzzuk még meg az x = a és y = − c egyeneseket, amelyek
együtt fognak mozogni a g(x) és i(x) minimumhelyeivel, illyetve ideális esetben a p(x)
függvényével is.
Ezzel együtt eddig nyolc különböző görbe szerepel a bemutatóban. Ugyan kis
utómunkával rendkívül színessé tehetjük a dokumentumot, amely a szivárvány minden
árnyalatában pompázni fog, de így nem feltétlenül fogjuk elérni a kívánt hatást, hiszen a diákokat
inkább csak megzavarja ez a kuszaság. A láthatóságot befolyásolni tudjuk csúszkák
használatával is, de egyrészt már az eddigi kidolgozás során is felhasználtunk néhányat, másrészt
pedig ennyi változónál elérni azt, hogy egyik pillanatban látható legyen, a másikban pedig már
ne, nagy munkával és odafigyeléssel járna.
Szerencsére a programunk rendelkezik egy ilyen esetekben rendkívül hasznos funkcióval,
amelyet még egyik feladatnál sem használtunk fel a korábbiakban. Ez pedig a 
Jelölőnégyzet
névre hallgat. A csúszkák oszlopában található, és igen praktikusan arra szolgál, hogy egy vagy
több tetszőleges alakzat láthatóságáról igen/nem információkat közöljön.
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Vegyünk fel tehát öt darabot ebből – az alapfüggvényt hagyjuk mindig megjelenítve – és
lássuk el őket a megfelelő címkékkel, valamint feltételekkel. Szükség van ugyan még némi
finomításra ahhoz, hogy a négyzetek a megfelelő színűek, illetve hogy mozgathatóak legyenek,
de összességében sokkalta jobban használható prezentációt kaptunk, mintha egyéb parancsokkal
kísérleteztünk volna. Ezzel együtt tehát lehetőségünk nyílt arra is, hogy a tanóra keretein belül
azzal a transzformációval foglalkozzunk, amellyel éppen szeretnénk, anélkül, hogy a többi, nem
odaillő grafikon zavarna a munkánkban.
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5. Segédlet
A kör területe
Az eddigiekben főként olyan bemutatók megvalósításával foglalkoztunk, amelyek nem
igényeltek nagyobb programozási előismereteket, és tulajdonképpen úgy tudtuk őket
összeállítani, hogy szinte kizárólag olyan elemeket használtunk, amelyek egykét kattintással
elérhetőek voltak. Ne tévesszen meg azonban senkit az az egyszerűség, amellyel igényes
munkákat tudtunk készíteni, hiszen a GeoGebra lényege az, hogy mindenki számára érthető
lépéseket használ.
Hogy összetettebb bemutatóval is találkozzunk, vegyük alapul a kör területét. Az r2π
képlet már az általános iskolában is felbukkan, és ha bizonyítása során nem is használnak
határértékeket, mégis könnyűszerrel megérthető a tanulók számára. Lényege csak annyi, hogy
egy szabályos sokszög oldalszámát fokozatosan növelve jutunk el ahhoz az alakzathoz, amely
területe már egészen közel van a köréhez (Hajós, 1999, 143.‒148. o.). Próbáljuk meg tehát ezt
bemutatni is.
Első lépésként adjunk meg egy 
r nevű csúszkát, amely a sugár értékét határozza majd
meg, és legyen az értéke az 
[1,3] intervallumon értelmezve – lehetőség szerint az egész
számokat vegyük, de ennek nincs különösebb jelentősége. Szükség lesz még egy 
a számra is,
amelynek az rπ értéket adjuk, vagyis gépeljük be az a = rπ utasítást.
Vegyük azt a téglalapot, amelynek hosszabbik oldala 
a hosszúságú, és az x tengelyen
fekszik, míg rövidebbik oldala 
r hosszú, és az y tengelyen van. Amennyiben az egyik csúcsát az
origóba szeretnénk helyezni, akkor a 
Sokszög[(0, 0), (a, 0), (a, r), (0, r)] parancsot használjuk,
ahol a négy koordináta a négy csúcsot jelöli. Észrevehető, hogy ennek az alakzatnak a területe
azonos lesz az 
r
sugarú körével, valamint hogy az oldalai a bevezetett paraméterektől függnek.
Adjuk meg ezután a kör középpontjának a koordinátáit. A pont tulajdonképpen bárhol
elhelyezkedhet a koordinátarendszerben, viszont a jobb átláthatóság kedvéért helyezzük a
(7,7)
re. Rajzoljunk köré egy 
r
sugarú kört például a 
Kör(O, r)
utasítással.
A következő lépésben azt szeretnénk elérni, hogy a körünk éppen egy 
n
oldalú szabályos
sokszöget fogjon körül. Hogy ezt megtehessük, vegyünk fel egy tetszőleges pontot rajta, amelyet
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kiindulási pontként kezelünk, legyen a neve 
A
. Amennyiben a körünk neve 
k
, úgy a megfelelő
parancs a 
Pont(k) lesz. Határozzunk meg még egy csúszkát is, amely az oldalak számát adja
majd meg, tehát hallgasson az 
n névre, értéke pedig egész legyen, valamint hogy ne okozzon
komolyabb fejtörést a számítógépünknek, 4 és 50 közé essen. Egy kis csalásra is szükségünk
lesz, ugyanis az alábbi módszer nem működik olyan jól páratlan n esetén, ezért csak a páros
számokat vegyük, tehát módosítsuk a beosztást is 1ről 2re.
Forgassuk el az 
A pontot úgy a körön, hogy éppen 360°/n nagyságú szöggel mozduljon
el, vagyis írjuk be parancsként a 
Forgatás(A, 360°/n, O) sort, amely ezt eredményezi. Húzzuk
meg azt a szakaszt, amit az 
A és 
A’ pontok határoznak meg, rajzoljuk meg a felezőpontját,
nevezzük el 
B
nek, és kössük össze a középponttal. Ha a későbbiekben a sokszög területét a
megfelelő háromszögek területének összegeként szeretnénk meghatározni, akkor ezzel a
megfelelő alapot és magasságot kaptuk meg.

Itt a végére is érkeztünk annak a résznek, amelyet még egyszerű lépésekkel meg tudtunk
oldani. A következőkben némi programozási előismeretre is szükségünk lesz. Azt szeretnénk
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ugyanis, hogy elérhetővé váljon az összes olyan pont, amely az 
n
oldalú sokszög csúcsait jelenti.
Sajnos itt már manuális módszerekkel nem jutunk eredményhez. Ugyan kicsi 
n esetén még meg
tudnánk szerkeszteni a szükséges alakzatot, azonban nagy számokra ez már nem működik.
A programunk azonban képes arra, hogy sorozatokat generáljon, és azokkal folytassa a
további számításokat. Ennek kivitelezéséhez a 
Sorozat[Forgatás[A, j 360°/n, O], j, 0, n] utasítás
alkalmazására lesz szükségünk, amely azoknak a számoknak a halmazát határozza meg,
melyeket az 
A pont elforgatásával kapunk. A 
j érték egy olyan változó, amely a kezdőértéktől,
azaz 0tól az 
n számig terjed, és minden egész értéket felvesz. Vagyis például 
n=4 esetén öt
szám generálódik. Ha jobban belegondolunk, így az 
A pont koordinátái kétszer is előjönnek, de
ez nem fog gondot okozni a későbbiekben.
További számításainkhoz szükség lesz azokra a körcikkekre is, amelyeket az A pont az
elforgatottjaival határoz meg. Sőt, soroljuk külön csoportba a páros és a páratlan sorszámúakat.

A fenti parancshoz hasonlóan először vegyük a 
Sorozat[Körcikk[O, Elem[lista1, j], Elem[lista1,
j + 1]], j, 1, n, 2] parancsot, amely olyan körcikkeket határoz meg, amelyek középpontja az 
O
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pont, egyik kerületi pontja az előző lista 
j.
ik eleme, a másik pedig a vele szomszédos, 
j+1.
ik
listaelem. A változónk ismét a 
j
, viszont itt nem 0tól, hanem 1től kezdjük a számolást, egészen
n
ig, és amit az előbb nem határoztunk meg, az a lépésköz, amely most kettesével halad.
Vegyük ugyanezt a parancsot, azzal a különbséggel, hogy a kezdőértéknél 1 helyett 2t
írunk be 
(Sorozat[Körcikk[O, Elem[lista1, j], Elem[lista1, j + 1]], j, 2, n, 2])
. Ezzel a két listával
tehát megkaptuk a páros és a páratlan sorszámú körcikkeket. Korábban említettem, hogy a
módszer csak páros n esetén működik, ez pedig éppen a most vázolt listák miatt történik.
Páratlan számok esetén ugyanis előfordulna az, hogy az első és az utolsó körcikk is ugyanabba a
csoportba kerülne, és mivel párba szeretnénk állítani ezeket az alakzatokat, ezt nem engedhetjük
meg.

Eddig tehát van egy téglalapunk, és 
n darab körcikkünk tőle függetlenül. Mivel azt
szeretnénk belátni, hogy ezek területe megegyezik, ezért kézenfekvő, hogy átdarabolásra lesz
szükségünk. Az első körcikket helyezzük el úgy a téglalapon, hogy a két kerületi pontja 
(0,
0)
ban, és 
(f, 0)
ban legyen, ahol 
f az 
AA’ szakasz hossza. Rakjuk mellé a harmadikat, 
(f, 0)
ba és
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(2f, 0)
ba, és így tovább, egészen addig, amíg van bedarabolatlan páratlan sorszámú körcikkünk.
Ennek a kivitelezéséhez a 
Sorozat[Körcikk[(j f + f / 2, g), (j f + 0, 0), (j f + f, 0)], j, 0, n / 2  1]
utasítást kell megadnunk. A 
j változó továbbra is 0tól kezdődik, de most csak az

n
2

− 1 számig

tart. A Körcikk első koordinátája adja a középpontot, a második és harmadik pedig a kerületi
pontokat. A 
g a 
BO szakasz hosszát jelöli. Ezzel az elrendezéssel egy fűrészszerű alakzatot
kaptunk az x tengely mentén.
Még egy utolsó listát kell megadnunk, amelyet a 
Sorozat[Körcikk[(j f, 0), (j f + f / 2, g), (j
f + (f) / 2, g)], j, 1, n / 2  1] paranccsal nyerünk. Az itt használt jelölések nem különböznek az
előbbiektől, viszont most a körcikkek középpontja az x tengelyen helyezkedik majd el, nem
pedig g távolságban tőle.
Észrevehetjük azonban, hogy ezzel a hozzárendeléssel éppen eggyel kevesebb körcikket
kaptunk a szükségesnél, hiszen a téglalap jobb és bal oldalára még egyegy felet rakhatnánk.
Ezeket a hiányzó részeket a 
Körcikk[(0, 0), (f / 2, g), (0, r)] és a 
Körcikk[(n / 2 f + 0, 0), (n / 2 f,
r), (n / 2 f  f / 2, g)]
parancsokkal adhatjuk meg.
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Így a végére is értünk a szerkesztésünknek, és azt tapasztalhatjuk, hogy minél inkább
növeljük az n szám értékét, a körcikkek annál jobban simulnak bele az eredeti téglalap
területébe. Különféle megjegyzésekkel, illetve szövegdobozokkal még érthetőbbé tehetjük az
ábránkat, azonban a bizonyítás lényeges részét már így is be tudjuk mutatni.
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1. Feladat (Kör és egyenes)
2

2

Írjuk fel annak a körnek az egyenletét, amely áthalad az x + y = 25 kör és az
x − 7y = − 25 egyenes metszéspontjain és a (0; 0) ponton.

Hagyományos megoldás:

Az első lépésben keressük meg a két alakzat metszéspontját. Vagyis adott egy
kétismeretlenes egyenletrendszer, és meg szeretnénk határozni azokat a koordinátákat, amelyek
kielégítik.
Az egyenes egyenletéből ki tudjuk fejezni 
y értékét. Átrendezéssel kapjuk, hogy y = x+25
7
lesz. Ezt az értéket a kör egyenletébe helyettesítve rövidebb számolást követően meg is kaptuk a
keresett metszéspontok koordinátáit:
2

2

x + ( x+25
7 ) = 25
2

x +x

2

+50x+625
49

= 25 / ∙ 49

2

50x + 50x + 600 = 0 / : 50
2

x + x + 12 = 0
x 1 = 3 ; x 2 = −4 ⇒ y 1 = 4 ; y 2 = 3
Vagyis a keresett pontok: P (3; 4) , Q(− 4; 3) . Innentől kezdve már három pontunk is adva
van, és annak a körnek az egyenletét akarjuk meghatározni, amelyik mindhármon áthalad. Ez a
három pont tulajdonképpen egy háromszöget határoz meg, és gyakorlatilag ezen háromszög köré
írható körének egyenletét keressük.
Az első megoldási mód ebből az ötletből kiindulva az, hogy meghatározzuk az oldalak
felezőpontjait, és a két ponton áthaladó egyenes egyenletének segítségével – az egyik pont az
egyik csúcs, a másik a vele szemközt levő oldalfelező pont – megkapott két egyenes
metszéspontját kiszámolva a középponthoz jutunk. Innen meg tudjuk mondani bármelyik csúcs
és a középpont távolságát, ezekből az adatokból pedig már felírható a kör egyenlete.
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A másik, kevésbé hosszadalmas és a koordinátageometriához közelebb álló módszer az
2

2

x + y + Ax + By + C = 0 általános köregyenletre épít. Ebből az A, B és C számok ismeretlenek
ugyan, de a három pontunk koordinátáinak segítségével három egyenletet kaphatunk:
2

2

0 + 0 + 0A + 0B + C = 0 ⇒ C = 0
2

2

3 + 4 + 3A + 4B + C = 0 ⇒ 25 + 3A + 4B + C = 0
2

2

(− 4) + 3 + (− 4)A + 3B + C = 0 ⇒ 25 − 4A + 3B + C = 0
Kiszámolva ezeket A = 1, B = − 7, C = 0 számokhoz jutunk. Vagyis a szóban forgó kör
2

2

egyenletét az x + y + x − 7y = 0 alakban írhatjuk fel.

Megoldás a GeoGebra segítségével:

A fenti lépéseket alkalmazva ugyan eljutunk a megoldáshoz, de ez hosszadalmas
levezetést követelt meg tőlünk. Persze ha a számolás gyakorlása a célunk, úgy minden rendben is
van, hiszen ez egy olyan feladat, amely megoldásához többféle ismeret is szükséges. Azonban ha
mindössze szemléltetni akarunk, illetve az eredményt gyorsan, számolás nélkül meghatározni,
úgy érdemes a programunk segítségével dolgozni.
Először is rajzoljuk fel az egyenes, majd a kör egyenlete által meghatározott alakzatot.
Ezt úgy tehetjük meg, ha a képernyő bal alsó sarkában található parancssor sorba beírjuk a két
egyenletet. Figyeljünk arra, hogy hatványozásnál a “^” jelet használjuk. Az Enter lenyomásával
meg is jelennek az alakzatok, valamint a bal szélen látható ablakba maguk az egyenletek is
bekerülnek, és innentől kezdve a saját szemünkkel is láthatjuk, hogy valóban léteznek közös
metszéspontjaik.
Jelenítsük meg most ezeket a pontokat. Amennyiben a képen pirossal jelölt második ikon
sarkában található nyílra kattintunk, úgy egy legördülő sáv jelenik meg. Válasszuk ki a
Metszéspont parancsot, majd kattintsunk először az egyik, majd a másik alakzatra. Mivel a (0; 0)
pontra is szükségünk van, így ugyanezen a módon határozzuk meg a két koordinátatengely
metszéspontját is.
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Miután végeztünk, megkaptuk azt a háromszöget, amelynek tulajdonképpen a köré
írhatató körét keressük. Ugyan a feladat nem tér ki rá, az ábrán mégis piros színnel van kiemelve.
Az utolsó lépésben nyissuk le a hatodik ikont a fent már említett módon, és válasszuk ki a köré
írt kör parancsot. Az A, B és C pontokra kattintva  a sorrend nem számít  megjelenik a szóban
forgó háromszög köré írt köre. Ezzel pedig készen is vagyunk, hiszen a kör megrajzolásával
megkaptuk annak egyenletét is, amely szintén kék színnel szerepel a képernyő bal oldalán.
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2. feladat (π szerkesztése):
Vegyünk egy 
O középpontú egység sugarú kört, és azon egy 
P pontot. 
P átellenes pontja
R
. Húzzunk egy 
e érintőt a körhöz 
P ponton keresztül. Szerkesszünk egy 30°os szöget,
amelynek egyik szára az 
OP sugár. Vegyük a másik szár és az 
e egyenes 
S metszéspontját.
Mérjünk fel az egyenesünkre egy 3 egység hosszú szakaszt úgy, hogy 
P a szakaszon belül
helyezkedjen el, és a szakasz másik végpontja 
T
. Mekkora az 
RT
szakasz hossza?
Hagyományos megoldás:

Először szerkesszük meg a feladat által leírt ábrát (lásd lentebb). Észrevehetjük, hogy
nem csak a 
PTR△
, de az 
OPS△ háromszög is derékszögű lesz. Az 
RT szakaszt kifejezhetjük
ugyan Pitagorasz tétellel, hiszen 
PR éppen az átmérő, azaz 2 egység, azonban 
PT hosszának
meghatározásához szükségünk van az 
SP
szakaszra is.
Az 
OPS△ esetében már könnyebb dolgunk van, mivel nem csak a szögei ismeretesek,
amelyek rendre 30° – 90° – 60°, de az 
OP sugár is ide esik. Ezek alapján a szinusz tétel
segítségével a következő összefüggéshez juthatunk.
SP
OP

)
= sin(SOP∢
sin(OSP∢
) vagyis

SP =

1
2
√3
2

⇒

SP
1

= sin30°
sin60°

SP = √13

Tehát P T = 3 − √13 = 3√√33−1
Innen pedig már csak a Pitagorsz tételt kell alkalmaznunk:
RT 2 = 2 2 + (3√√33−1 ) 2
√3−1) 2
3

RT 2 = 4 + (3
RT 2 =

12+27−6√3−1
3

RT 2 = 40−63 √3 ≈ 9, 87
RT ≈ 3, 14
Vagyis ezzel a szerkesztéssel a 
π
szám értékének egy közelítését kaptuk meg.
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Megoldás a GeoGebra segítségével:

A program a legtöbb esetben megkímél minket a fáradtságos számolásoktól, így ennél a
feladatnál csak a megfelelő szerkesztési lépések elvégzése jelethet kihívást, éppen ezért most
inkább csak szemléltetésre használjuk.
Válasszuk ki a hatodik ikon oszlopából a 
Kör középponttal és sugárral parancsot.
Bárhová kattintunk, megjelenik a középpont, valamint egy felugró ablak rákérdez a kívánt kör
sugarára. Pontot a hagyományos módon tudunk felvenni a körön is, viszont átláthatóbb ábrát
kapunk, ha a talppont környékére helyezzük. Hogy megkapjuk a 
P pont átellenes pontját,
fektessünk egy egyenest 
O
n és 
P
n keresztül.

A harmadik ikon felhasználásával tudunk két ponton áthaladó egyenest rajzolni, majd
pedig a negyedikre lesz szükségünk, hiszen az így nyert egyenesre Pn keresztül egyúttal
merőlegest is fektetünk. A 30° szerkesztésénél is könnyű dolgunk van. Alkalmazhatjuk a papíron
is jól bevált módszereket, de a GeoGebra rendelkezik a megrajzolásához szükséges paranccsal is.
A hetedik ikont lenyitva, válasszuk a 
Szög adott mérettel lehetőséget. Első lépésben a szög
szárának egy pontját, majd pedig a csúcsát kell megadnunk, végül pedig a méretére is rákérdez.
Mivel esetünkben lényegtelen, hogy a másik szögszár a 
P melyik oldalára esik, így mindegy
hogy az óramutató járásával egyező vagy pedig ellentétes irányt választunk.
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Ezzel a lépéssel megkaptuk ugyan a szöget, de az csak 
P
nek a körön levő elforgatottját
adta meg, így még fektetnünk kell egy egyenest 
O
n és 
P’
n keresztül. Jelöljük ki a két egyenes
metszéspontját, és már létre is jött az 
OPS△
. Ezután vegyük a harmadik oszlop 
Szakasz adott

hosszal parancsát, és 
S kezdőpont, valamint a hossz megadásával meg is jelenik a 
T pont. Most
már csak össze kell kötnünk az 
R
és 
T
pontokat.
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Ha elég figyelmesek vagyunk, akkor a bal oldalon már ebben az állapotban is
észrevehetjük az 
RT szakasz hosszát, hiszen a program ahogyan a pontok koordinátáit, ugyanúgy
a szakaszok hosszát is feltünteti, azonban ha biztosra szeretnénk menni, a nyolcadik ikonsorból
jelöljük ki a 
Távolság
címszót, és a szakaszunkra kattintva már meg is jelent az eredmény.
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3. Feladat (Vektorok, skaláris szorzás):
Számítsuk ki az 
a és 
b egységvektorok által bezárt szöget, ha tudjuk, hogy az 
a2b és az
5a+4b
vektorok merőlegesek egymásra!
Hagyományos megoldás:

Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy ha két vektor merőleges egymásra, akkor a
skaláris szorzatuk 0, vagyis:
(a − 2b)(5a + 4b) = 0
Viszont az is ismeretes, hogy a skaláris szorzat rendelkezik a disztributív tulajdonsággal,
éppen ezért fel tudjuk bontani a zárójelet:
5a 2 − 10ab + 4ab − 8b 2 = 0
Tudjuk, hogy egy vektor négyzete megegyezik a vektor hosszának a négyzetével,
továbbá, mivel az 
a
és 
b
vektorok egységvektorok, ezért hosszuk 1gyel egyenlő:
5 |a| 2 − 6ab − 8 |b| 2 = 0
5 − 6ab − 8 = 0
ab = − 12
Mivel a két vektor hossza 1, ezért a közrezárt szögük koszinusza − 12 del egyenlő, ami azt
jelenti, hogy a keresett szög 120° lesz.
ab = |a| |b| cosα =− 12
cosα =− 12
⇒ α = 120°

Megoldás a GeoGebra segítségével:

Ahhoz, hogy a programunkat használni tudjuk, visszafelé kell elkezdenünk a
gondolkodást. Abból, hogy az 
a és 
b vektorok egységvektorok ugyan nem tudjuk meghatározni
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az irányukat, azonban azt meg tudjuk állapítani, hogy ha az origóból vesszük fel őket, akkor
mindkettő végpontja az egységkörön helyezkedik majd el.
Az első lépésben tehát rajzoljunk egy kört, amelynek középpontja az origóban van,
sugara pedig 1. Ahhoz, hogy a hajlásszöget változtatni tudjuk, elég, ha az egyik vektor
mozgatható, ezért helyezzük a 
b
vektor végpontját az
(1, 0)
pontba, majd húzzuk be a vektort is.
Mivel egyelőre csak annyi szerepel kikötésként, hogy az 
A pont is a körön legyen, ezért
elég ha felveszünk egy pontot tetszőlegesen a koordinátarendszerben, majd a 
Pont alakzathoz
csatolása utasítással a körhöz rendeljük. Vegyük fel az a vektort is. A két vektor által bezárt
szöget szeretnénk megtudni, ezért használjuk 
Szög parancsot, és jelenítsük meg a 
BOA∢
et.
Figyeljünk arra, hogy a pontok sorrendje is számít!

Viszont szükségünk van a két másik vektorra is. Ahhoz, hogy behúzzuk őket, elég
begépelnünk a 
Parancssor mezőbe az 
a2b és 
5a+4b hozzárendeléseket. A keresett vektorok
mindjárt meg is jelenítődnek, azonban arra sajnos nincs módunk, hogy a teljes nevükkel illessük
őket, ezért meg kell elégednünk az 
u
és 
v
címkékkel.
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Most már csak annyi van hátra, hogy meghúzzuk a két vektor által bezárt szöget, viszont
itt egy kisebb akadályba ütközünk. Ahhoz, hogy ismét a 
Szög menüpontot használjuk, három
pontra van szükségünk, viszont az új vektoroknak még nem jelöltük ki a végpontjait.
Megelégedhetünk ugyan a 
Szög[v,u] paranccsal is – amelynél ismételten oda kell figyelnünk a
sorrendre –, de ezzel csak az adott szög értékéhez jutunk az algebra ablakban, a rajzunkon nem
jelenik meg.
Viszont ha az 
Eltolás vektorral utasítást használjuk, úgy a középpontot az 
u és 
v
vektorokkal elmozdítva éppen a keresett pontokhoz jutunk. Innen már nincs más dolgunk, mint
az előbb használt módon felvenni a másik két vektor hajlásszögét.
Mivel az utóbbi két vektor az első kettő leszármazottja, ezért azokat közvetlenül nem
tudjuk mozgatni. Továbbá azt is kikötöttük az elején, hogy a 
B pontot rögzítettnek tekintjük, így
ahhoz, hogy a két szöget változtatni tudjuk, csak az 
A pontot mozdíthatjuk el. Forgassuk egészen
addig, amíg a leszármazottak éppen derékszöget nem zárnak be egymással. Láthatjuk, hogy a
keresett szög pontosan 120°.
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4. Feladat (Súlypont):
Adott egy háromszög 
A és 
B csúcspontja, valamint a háromszög síkjában egy 
O
középpontú kör, amelynek 
C egy tetszőleges kerületi pontja. Milyen alakzatot alkot az 
ABC△
háromszög 
S
súlypontjának halmaza?
Hagyományos megoldás:
Vegyük az 
AB szakasz felezőpontját, 
F
et. A 
CF szakasz a háromszög súlyvonala lesz.
Viszont a súlyvonalról tudjuk, hogy az 
S súlypont 1:2 arányban osztja, vagyis 
Sa
CF szakasz
F
hez közelebbi harmadolópontja lesz.
Elmondható tehát, hogy az 
F középpontú,

1
3 arányú

középpontos hasonlóság a 
C pontot

S
be viszi majd. Amennyiben pedig 
C az 
O középpontú, 
r sugarú körvonal egy tetszőleges
pontja, abban az esetben 
S egy olyan körvonal tetszőleges pontja lesz, amelynek középpontja az
FO
szakasz 
F
hez közelebb levő harmadolópontja, sugara pedig 13 r .
Mivel sem a 
C pont – sem pedig az 
S pont – nem helyezkedhet el az 
AB szakaszon, ezért
ha a körnek van a szakasszal közös metszéspontja, úgy annak képét hagyjuk el az 
S által leírt
körből.
Minden más esetben a képkör egyegy tetszőleges pontja a megfelelő 
ABC△ súlypontja
lesz. Ugyanis bármelyik 
S’ pontját is vesszük ennek a körnek, ahhoz az 
F középpontú, 3 arányú
középpontos hasonlóság egy olyan 
C’ pontot rendel, amely illeszkedik az alapkörre, valamint az
ABC’△ súlypontja éppen 
S’
vel egyezik meg, hiszen 
S’ az 
FC’ súlyvonal 
F
hez közelebbi
harmadolópontja.

Megoldás a GeoGebra segítségével:

A megoldás során a koordinátatengelyekre nem lesz szükségünk, így azokat nyugodtan
elhagyhatjuk a továbbiakban. Vegyünk két pontot tetszőlegesen, ezek határozzák majd meg az
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AB szakaszt, valamint egy harmadik pontot, amely a kör középpontja lesz. Ez a pont akár a
szakaszon is elhelyezkedhet, viszont a rajzunk jobban áttekinthető, ha nem ott vesszük fel.
Szükségünk lesz egy csúszkára is, amely hallgasson az 
r névre, értéke pedig az 
O és az
AB szakaszok távolságának függvényében például 0 és 10 között mozogjon, 0,1es beosztással.
Amennyiben a 
Kör középponttal és sugárral utasítást alkalmazzuk, és a sugár értékénél 
r
t adjuk
meg, úgy lehetőségünk lesz a későbbiekben a csúszka mozgatásával befolyásolni az így kapott 
k
kör méretét.
Vegyünk fel egy 
C pontot is, szintén tetszőlegesen, és a 
Pont alakzathoz csatolása
paranccsal rendeljük az alapkörhöz. Végezetül használjuk a 
Sokszög[A, B, C] hozzárendelést,
vagy egyszerűen a 
Sokszög menüpontra kattintva jelöljük ki sorra a pontokat, és már hozzá is
jutottunk az 
ABC△ háromszöghöz. Ezzel tehát meghatároztunk minden, a feladat által adott
paramétert.
A megoldás első lépéseként a 
Felező vagy középpont utasítással adjuk meg az 
AB szakasz
felezőpontját, amelyet 
F
nek nevezzünk el. Ezt összekötve a 
C
vel, már meg is határoztuk a
szükséges súlyvonalat. Itt azonban meg kell állnunk egy kicsit. A fenti megoldásban az S pontot,
mint a szakasz hamadolópontját adtuk meg. Viszont a program egyik hiányossága az, hogy nem
képes a szakasz osztópontjainak egy lépésben történő meghatározására.
A legegyszerűbb út, ha a 
Súlypont[ABC] parancsot alkalmazzuk, ahol 
ABC a három pont
által meghatározott poligon elnevezése. Itt egyből megjelenik a keresett 
S pont, viszont nem a
CF szakasz közvetlen leszármazottja. Felhasználhatjuk még akár a párhuzamos szelők tételénél
tanult harmadolási eljárást is, és így is eredményhez juthatunk, azonban ez a módszer
hosszadalmasabb, és sok felesleges objektumot generál.
Ha megjelenítettük az S pontot, akkor tulajdonképpen készen is vagyunk. Jelöljük be az 
S
nyomvonalának mutatása lehetőséget, majd a 
C pontra jobb gombbal kattintva válasszuk az
animálás be lehetőséget. Ezzel azt értük el, hogy a 
C pont mozogni fog a körön, az 
S
pont értéke
pedig folyamatosan újraszámolódva megrajzolja a lehetséges elhelyezkedéseinek halmazát,
vagyis a keresett 
k’
kört.
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Két fontos dologra érdemes odafigyelnünk. Az egyik, hogy úgy határoztuk meg a 
k kör
sugarát, hogy lehetőségünk legyen a változtatására. Viszont ha animálás közben mozgatjuk el,
úgy az 
S pont régi nyomvonala megmarad, de az új kör szerint számolódik a továbbiakban,
vagyis

egy

semmire

sem

hasonlító

alakzatot

kapunk

eredményül.

A

Ctrl+F


billentyűkombinációval továbbra is lehetőségünk van a nyomvonal eltüntetésére és a számolás
újrakezdésére.
A második pedig, hogy a helyes megoldás szerint ha a 
C pont az 
AB által meghatározott
egyenesre esne, akkor az így kapott 
S képet ki kell hagyni a megoldáshalmazból, hiszen nincs is
háromszögünk, aminek súlypontja lehetne. Ezzel szemben a program a súlypontot
harmadolópontként értelmezi, így az mindig létezni fog, kivéve persze akkor, ha a 
C és az 
F
egybeesnek.
Összefoglalva tehát a GeoGebra is kiválóan alkalas a hasonló típusú feladatok
megoldására, viszont minden esetben ügyelnünk kell az így kapott eredmények értelmezésére és
ellenőrzésére.
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Gyakorló feladatok
1. Adott egy szög, amelynek egyik szárán felveszünk egy 
A pontot. Húzzunk egy
párhuzamos egyenest a másik szögszárral 
A
n keresztül, majd mérjük rá az 
A pontnak a szög
csúcsától mért távolságát. Mozgassuk az 
A pontot a szögszáron. Milyen alakzatot ír le az így
nyert végpontok halmaza?
2. Vegyünk a síkon két tetszőleges pontot, 
A
t és 
B
t. Tükrözzük a sík egy 
P pontját
először 
A
ra, majd az így kapott tükörképet 
B
re. A kapott pont neve legyen A 2 . Végezzük el
ugyanezt a két tükrözést fordított sorrendben is, vagyis először 
B
re, aztán 
A
ra tükrözzünk. A
kapott pontot nevezzük el B2 nek. Milyen kapcsolat fedezhető fel 
P
, A2 és B2 között?
3. Lássuk be, hogy egy egyenlő szárú háromszög alapjának egy tetszőleges pontjából a
szárakig húzott, és azokkal párhuzamos szakaszok összege állandó.
4. Az 
ABC△ csúcsait kössük össze a sík egy tetszőleges 
P pontjával. Bizonyítsuk, hogy
az összekötő szakaszok felezőpontjai által meghatározott háromszögek, a 
P pont helyzetétől
függetlenül egybevágóak egymással.
5. Rögzítsük egy háromszög 
a oldalát, a vele szemközt lévő csúcsot pedig mozgassuk
egy adott egyenesen. Milyen alakzatot írnak le ekkor az 
a oldallal párhuzamos középvonal
végpontjai?

6. Legyen adott két kör, amely egymást belülről érinti, valamint egy olyan egyenes,
amely mindkettőt metszi. Bizonyítsuk be, hogy az egyenesnek a két kör közötti szakaszai az
érintési pontból egyenlő szögben látszanak.
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7. Vegyünk egy 
ABC△ háromszöget, és a köré írt körét. Rögzítsük az 
A és 
B pontokat.
Milyen alakzatot alkot a háromszög belül írható körének középpontja, ha a harmadik csúcs
befutja a kört?

8. Határozzuk meg a kör egy adott kerületi pontján átmenő húrok felezési pontjainak
mértani helyét!
9. Szerkesszük meg az 
ABC△ háromszög körülírható körét. Vegyük a 
C csúcsnál lévő
szög szögfelezőjét, majd állítsunk rá merőlegest a 
B ponton keresztül. Mi lesz a két egyenes
metszéspontjának mértani helye, ha a 
C
csúcs végighalad a körön?
10. Adott az 
AB szakasz, és rajta egy 
P pont. Szerkesszük meg az 
APCD és 
PBEF
négyzeteket, majd rajzoljuk meg a köré írt körüket. Mi lesz a két kör 
P
től különböző
metszéspontja, ha a 
P
végighalad az 
AB
szakaszon?
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Megoldási ötletek
1. Vegyük fel az egyik szögszáron az 
A pontot, majd fektessünk rá egy, a másik szárral
párhuzamos egyenest. Ha erre az egyenesre szeretnénk felmérni az 
A
nak a csúcstól való
távolságát, azt legkönnyebben egy körrel tehetjük meg.
Azonban észrevehetjük azt is, hogy a körnek pontosan két metszéspontja lesz a
párhuzamos egyenessel, vagyis a megoldáshalmazt két pont mértani helyei eredményezik.
Korábban láttuk, hogy animálással a legkönnyebb kirajzolni egy pont nyomvonalát, így hát
tegyük ezt ebben az esetben is.
Eredményül egy külső és egy belső szögfelezőt kapunk, amelyek természetesen
merőlegesek lesznek egymásra.
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2. Végezzük el a feladatban leírt tükrözéseket. Elmondhatjuk, hogy a 
P
, A1 , A2 és a 
P
,
B1 , B2 pontok egyegy háromszöget határoznak meg. Sőt, azt is észrevehetjük, hogy ezeknek a
háromszögeknek az 
AB
szakasz éppen a középvonala.
Éppen ezért a P A2 és P B2 szakaszok hossza az 
AB szakasz kétszerese lesz. Valamint,
mivel a három pont egy egyenesre esik, így a 
P
az A2B2 szakasz felezőpontja is.
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3. Nevezzük el az alapon levő pontot 
P
nek, a szárakon levőket pedig 
E
nek és 
F
nek.
Mivel az 
EP és 
FP szakaszok egyenese párhuzamos a szárakkal, ezért a 
PFCE négyszög
paralelogramma lesz. Mivel pedig az 
EP szakasz hossza megegyezik a 
CF szakaszéval, ezért 
EP
és 
FP
összege pontosan a háromszög szárának hosszával egyenlő.
Sőt, amennyiben a 
Parancssor mezőbe begépeljük az 
e+f parancsot – ahol 
e és 
f a két
szakasz elnevezése –, akkor számszerűsítve is láthatjuk ezt az összefüggést.
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4. A felezőpontokat nevezzük el rendre 
D
, 
E és F
nek. Az 
ABP△ háromszög
középvonala a 
DE szakasz, vagyis 
DE hossza éppen az 
AB hosszának a fele. Ugyanezek az
összefüggések elmondhatóak a másik két oldalról is. Vagyis az új háromszög teljesen független a
P
pont megválasztásától, hasonló az eredeti 
ABC△
háromszöghöz, és a hasonlóság aránya 2:1.
Hogy több esetet is meg tudjunk figyelni, szerkesszük meg a feladatban adottakat, majd
vegyünk fel egy, az eddigiektől független kört. A 
P pontot a körön futtatva már láthatjuk is ezt a
hasonlóságot.
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5. Rajzoljuk meg a feladatban szereplő 
ABC△ háromszöget, és az egyenest, amelyen az
A pontnak futnia kell. Legyenek a középvonalak végpontjai 
D és 
E
. Mindezek mellett állítsunk
merőlegest az egyenesre 
B
ből és 
C
ből is, a metszéspontokat pedig nevezzük el 
F
nek és 
G
nek.
AZ 
A
, 
B és 
F pontok által meghatározott háromszög derékszögű, valamint az is
elmondható róla, hogy a 
D ponton áthaladó középvonala párhuzamos az eredeti egyenesünkkel.
Vagyis a 
D pont nyomvonala éppen az 
AF szakasz felezőmerőlegesét jelöli ki. Ugyanez a
gondolatmenet alkalmazható a másik pont esetén is.
Miután rögzítettük az 
A pontot az egyenesünkhöz, mielőtt futtatni kezdjük rajta,
jelenítsük meg a középvonal két végpontjának nyomvonalát, és máris szemügyre tudjuk venni a
kirajzolódó felezőmerőlegest.
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6. Egymást belülről érintő köröket legkönnyebben három kollineáris pont segítségével
szerkeszthetünk. Legyen O1 és O2 a két kör középpontja, 
A pedig a közös érintési pont.
Használjuk a 
Kör középponttal és kerületi ponttal parancsot, és a megfelelő pontok
felhasználásával már el is készítettük a szükséges köröket.
Legyenek az O1 középpontú, nagyobbik kör, egyenessel vett metszéspontjai 
B és 
C
,a
kisebbiké pedig 
D és 
E
. Továbbá az egyenes és az 
A pontból a körökhöz húzott érintőegyenes
metszéspontja 
F
.
A külsőszögtétel segítségével elmondható, hogy az 
EDA∢éppen a 
DBA∢és 
DAB∢
összegeként írható fel. A kerületi szögek tételéből pedig az következik, hogy az EDA∢= EAF ∢.
Viszont EAF ∢= EAC∢+ C AF ∢. Azonban C AF ∢= DBA∢.
Ez alapján tehát fennáll a DAB∢= EAC∢összefüggés.
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7. Nevezzük el a belül írható kör középpontját 
D
nek, és kössük össze a csúcsokkal. A 
C
csúcsnál levő szög – mivel kerületi szög – a csúcs mozgatása során állandó marad. Az 
ADB∢
felírható 180° − DAB∢− DBA∢ alakban is, ahol a megfelelő szögek az 
A és 
B csúcsnál levő
szögek felével egyeznek meg.
Viszont a háromszögek belső szögösszegére vonatkozó összefüggésből az is következik,
hogy

ACB∢
2 =

CBA∢
ACB∢
90° − CAB∢
2 − 2 = 90° − DAB∢− DBA∢. Vagyis ADB∢= 90° − 2 , tehát az

ADB∢ állandó lesz. Éppen ezért a 
D pont az 
AB húr fölé szerkesztett 90° − ACB∢
szögű
2
látókörívet írja le, az 
A
és 
B
pontok kivételével.

53

8. Nevezzük el a kerületi pontot 
A
nak, a húr végpontját 
B
nek, a felezőpontját pedig
C
nek. Rajzoljuk meg az 
OA szakasz középpontját is, és jelöljük 
D
vel. Ekkor a 
CD szakasz az
ABO△ háromszög középvonala lesz, vagyis az 
ACD△∼ABO△
, és a hasonlóság aránya 1:2.
Vagyis a 
C pont is egy körön mozog, amely középpontja éppen a 
D pont lesz, sugara pedig az
eredeti kör fele.
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9. Vegyük fel az egyenesek metszéspontját, és nevezzük el 
D
nek. Először mozgassuk a
C pontot az 
AB húr egyik oldalán. A szögfelező messe a kört az 
E pontban. Mivel a 
D
nél lévő
szög derékszög, ezért a pont mindig rajta lesz az 
E
és 
B
pontok fölé szerkesztett Thaleszkörön.
Azonban észrevehető, hogy a 
D pont nem járja be az egész kört. Amennyiben az 
AE
egyenese 
X pontban metszi a Thaleszkört, akkor pontosan a 
BX ív rajzolódik ki. Ugyanez a
gondolatmenet alkalmazható a másik oldalra is, és itt egy másik ilyen típusú kört kapunk
eredményül.
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10. Vegyük fel az 
AB szakaszt és a 
P pontot. A 
Szabályos sokszög paranccsal
megszerkeszthetjük a szóban forgó négyzeteket, majd mivel a négyzetek köré írható köre
megegyezik bármely három csúcsa köré írt körrel, ezért a 
Köré írt kör utasítással ezt is meg
tudjuk oldani. Vegyük a szükséges pont nyomvonalát, majd hajtsunk végre animációt a 
P pont
segítségével.
Mivel a négyzet átlói derékszögben metszik egymást, ezért ha az 
AP szakasz fölé
szerkesztett négyzet középpontja O1 , akkor az AO1 és P O1 szakaszok derékszöget zárnak be
egymással. Továbbá az is elmondható, hogy ugyanehhez az ívhez tartozik az 
AHP∢kerületi szög
is, amely, mivel a megfelelő középponti szög derékszög, 45°os lesz.
Ugyanez elmondható a 
BHP∢esetén is, vagyis az 
AHB∢szintén derékszögű lesz, ami azt
jelenti, hogy a
H
pont az 
AB
szakaszra, mint átmérőre illeszkedik, ha a 
P
befutja a szakaszt.
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