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Alapdefiníciók, axiomák, tételek 

 

Pontok, egyenesek, síkok 

 A pont, egyenes, sík és illeszkedés a 

geomatria alapfogalmai. A pontokat jelölni 

nagybetűkkel szokás (𝑃; 𝑄; 𝑀 … ), az 

egyeneseket kisbetűkket (𝑒; 𝑓; 𝑔 … ), a síkokat 

pedig görög betűkkel (; ; … ). 

 
D E F : Két egyenes metsző, ha pontosan egy közös pontjuk van. 

 
D E F : Két egyenes párhuzamos, ha egy síkban vannak és nem metszik egymást. 

 
D E F : Két egyenes kitérő, ha nincsenek egy síkban. (Se nem párhuzamosak, se nem metszők.) 

 
D E F : Két sík metsző, ha pontosan egy közös egyenesük van, 

 
D E F : Két sík párhuzamos, ha nem metszik egymást. 

 
T É TE L : Egy egyenes vagy illeszkedik a síkra, vagy a síkot egy pontban metszi, vagy ha nincs 

közös pontjuk, akkor párhuzamosak. 

 

Axiomák 

1) Két különböző pontra egyetlen egyenes illeszkedik. 

2) Ha három pont nincs egy egyesen, akkor sík illeszkedik rájuk. 

3) Ha egy egyenes két pontja illeszkedik a síkra, akkor az egész egyenes a síkon van. 

4) Egy egyenesre és egy nem rajta lévő pontra pontosan egy sík illeszkedik. 

5) Két metsző (vagy párhuzamos) egyenesre pontosan egy sík illeszkedik. 

6) Adott pontra egy olyan egyenes illeszthető, mely párhuzamos egy adott egyenessel. 

 

Félegyenes, szakasz, szög 

T É TE L : Egy egyenest egy rajta lévő pont két félegyenesre oszt, 2 pont pedig két félegyenesre 

és a köztük lévő szakaszra. 

 
D E F : Egy egyenes két pont közötti részét szakasznak nevezzük. 

 
T É TE L : Egy szakasz hosszát, azaz a szakasz (𝐴, 𝐵) végpontjainak távolságát 𝑑(𝐴, 𝐵) -vel 

jelöljük. Ezzel jelölhetjük egyenesek és síkok távolságát is, pl.: 𝑑(𝑒, 𝑓), 𝑑(𝑃, 𝑒), 𝑑(𝑒,). Ha 

nem kifejezetten távolságmérés a cél, akkor a sima AB jelölés is a szakasz hosszát jelenti. 

 
D E F : Az 𝑒 egyenesre illeszkedő 𝑃 pont az egyenest két félegyenesre bontja, tehát a 

félegyenes egyik vége egy pont, a másik vége pedig a végtelenbe tart. 
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T É TE L : Egy egyenes és egy sík akkor merőleges egymásra, ha az egyenes merőleges a sík 

minden egyenesére. 

 
D E F : Az egy pontból kiinduló két félegyenest szögnek nevezzük. A félegyenesek egyszerre 

2 szöget határoznak meg, melyek együtt 360° -ot alkotnak. A félegyeneseket ekkor 

szögszáraknak, a bezárt síkrészt pedig szögtartománynak nevezzük. 

 

 A szögek nagyságát fokkal vagy radiánnal szokás jelölni. Egy fok 60 fokperc, egy 

fokperc pedig 60 fokmásodperc.  1° = 60′ = 360′′ 1′ = 60′′ 

 
D E F : A 180° -nál kisebb szögeket konvex szögeknek, a nagyobbakat konkáv szögeknek 

nevezzük.  

 
D E F : Ha két szög szárai párhuzamosak és páronként egyező irányúak, akkor azokat egyállású 

szögeknek nevezzük. 

 
D E F : Ha két szög szárai párhuzamosak és páronként ellenkező irányúak, akkor azokat 

váltószögeknek nevezzük. 

 
D E F : Ha a váltószögek szárai egybeesnek, akkor azokat csúcsszögeknek nevezük. 

 
D E F : Az olyan szögpárokat, melyek összege 90°, pótszögeknek nevezzük. 

 
D E F : Az olyan szögpárokat, melyek összege 180°, kiegészítő szögeknek nevezzük. 

 
D E F : Ha két szög egy-egy szára egybeesik, a másikak pedig egy egyenest alkotnak, akkor 

azokat mellékszögeknek nevezzük (melyek egyben kiegészítő szögek is). 

 
D E F : Két sík és/vagy egyenes hajlásszöge a két sík és/vagy egyenes által bezárt szög. 

 
D E F : Egy sokszög szögpontjában találkozó két oldal által bezárt szöget belső szögnek 

nevezünk. 

 
D E F : Egy sokszög szögpontjában találkozó oldal és a szomszédjának ama szögponton túl való 

meghosszabbítása által közbezárt szöget külső szögnek nevezzük. 

 

Az ábrán sorban:  

konvex szög, konkáv szög, egyállású szögek, váltószögek, csúcsszögek,  

pótszögek, kiegészítő szögek, mellékszögek, belső szögek, külső szögek 
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Szögek csoportosítása nagyságuk szerint 

Ha a szög () értéke: 

 0°    nullszög 

 0° − 90°   hegyesszög 

 90°    derékszög 

 90° − 180°   tompaszög 

 180°    egyenesszög 

 180° − 360°   homorúszög 

 360°    teljesszög 

 𝑘 360° 𝑘ℤ  forgásszög 
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A könyv megvásárolható egyben, nyomtatva - ára szintenként 4000 Ft 

 

 

 

A könyv készítője: 
 

Koczog András 
matematikus, biológus 

info@matematikam.hu 

 

 

Forrás 

 

www.matematikam.hu     Matematika korrepetálás, felkészítés 

www.feladat.matematikam.hu     Online matematika feladatok 

www.feladat.matematikam.hu/letoltes   Letölthető matematika feladatsorok 

www.konyv.matematikam.hu    Matematika könyvem témakörei, fejezetei 

www.fb.com/matematikam.hu    A tanítás és matek facebook oldala 

info@matematikam.hu     Üzenet a könyvvel és az oktatással kapcsolatban 

 

 

     Évek óta foglalkozom matematika oktatással - az általános iskolás korosztálytól kezdve az 

érettségizőkön át egészen az egyetemi szintig készítek fel diákokat a különböző 

megmérettetésekre. Végzettségemet tekintve okleveles matematikus és biológus vagyok, illetve 

webszerkesztő és hivatásos túravezető. Szerencsémre ezekre nem mint feladat, hanem mint hobbi 

tudok tekinteni, így továbbra is lelkesen képzem magamat ezen területeken. 
 

     2008-ban sikerült befejeznem a jegyzetet, majd 2014-ben a diplomám megszerzése után újra 

nekiláttam a fejezetek "modernizálásának", az egész anyagot kibővítettem, és igyekeztem még 

inkább használhatóvá tenni. Most már teljes bizonyossággal elmondhatom, hogy a könyv elég a 

közép- és az emelt szintű érettségihez is. 

 

 

Reklám 

 

www.turaoldal.hu      Minden, ami túrázás, túlélés, természet 

www.elovilag.turaoldal.hu    A Kárpát-medence és környékének élővilága 

www.blog.turaoldal.hu     Cikkek a túrázással és a természettel kapcsolatban 

www.fb.com/turaoldal.hu    A turaoldal.hu lapok facebook oldala 

info@turaoldal.hu      Üzenet a természettel és a túrázással kapcsolatban 

 


