
1. oldal 

 

3. tétel 

Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben. 
 

TÁVOLSÁG 

Általános definíció: két alakzat távolsága a két alakzat pontjai között húzható legrövidebb 

szakasz hosszaA távolság mindig egy nemnegatív valós szám. 

Ha több minimális hosszúságú szakasz van, akkor a távolság több helyen is felvehető. 

 

Két pont távolsága 

Az őket összekötő szakasz hossza. (Ha illeszkednek egymásra, akkor 0.) 

 

Pont és egyenes távolsága 

 Ha illeszkednek, akkor 0. 

 Egyébként a pontból az egyenesre állított merőleges hossza. 

 

A távolság definíciójából egyértelmű, hogy ha 2 alakzatnak van közös pontja, akkor a 

távolságuk 0. Innentől kezdve ezekkel az esetekkel nem foglalkozunk. 

 

Két egyenes távolsága 

 Ha párhuzamosak (ekkor 1 síkon vannak), akkor az egyik egyenes bármely pontjából a 

másik egyenesre állított merőleges szakasz hossza. Ez a távolság független az egyenes 

és a pont megválasztásától. 

 Ha nem metszőek vagy párhuzamosak, akkor kitérőek. 

Ekkor egy olyan szakaszt keresünk, ami mindkettőre merőleges (normáltranszverzális). 

Egyetlen ilyen szakasz létezik, nem mérhető fel több helyen. 

- Toljuk el az 𝑓-et 𝑒 tetszőleges pontjába 

- 𝑒 és 𝑓’ meghatározzák 𝑠 síkot 

- vetítsük az 𝑓-et merőlegesen az 𝑠 síkra 𝑓” 
- 𝑓”x e 𝑀1  

-  𝑀1-et vetítsük vissza 𝑓-re 𝑀2 

- távolság: 𝑀1𝑀2szakasz hossza 

 

Pont és sík távolsága 

 Ha a pont nincs a síkon, akkor a pontból a síkra állított merőleges szakasz hossza. 

 

Egyenes és sík távolsága 

 Egyébként (mármint ha nincs közös pontjuk), a sík és az egyenes párhuzamosak, 

távolságuk az egyenes bármely pontjából a síkra állított merőleges szakasz hossza. 

 
A szakaszt csak az egyenesből indíthatjuk. Az egyenes bármely pontjából ugyanakkora a 

távolsága. 

 

Két sík távolsága 

 Ha párhuzamosak, akkor az egyik sík bármely pontjából a másik síkra állított 

merőleges szakasz hossza 

 
Mindegy, hogy melyik síkból indítjuk és hogy melyik pontból. 
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MERŐLEGESSÉG TÉRBEN 

Def: Egy egyenes merőleges egy síkra, ha merőleges a sík minden egyenesére.  

Tétel: Ehhez elég, ha merőleges a sík két, nem párhuzamos egyenesére. 

Tétel:Egy egyenes akkor és csak akkor merőleges egy síkra, ha a síkra eső merőleges vetülete 

egyetlen pont (ami a döféspont). 

 

TÉRELEMEK HAJLÁSSZÖGE(CSAK ebben a sorrendben jó!) 

Két egyenes hajlásszöge 

 Ha egybeesnek vagy párhuzamosak: 

o nem zárnak be szöget/0°-ot zárnak be/360°-ot zárnak be/k  180° -ot zárnak be 

(kN) – ez megegyezés kérdése 

 Ha metszik egymást: 

4 szögtartomány keletkezik. A keletkező kétféle szög közül a nem 

nagyobbat nevezzük a két egyenes hajlásszögének. ( -nél nincs „kisebb” 

szög.)  a hajlásszög nem lehet tompaszög. 0 ≤ 𝛼 ≤ 90° 
 Ha kitérőek:  

Ha két egyenes kitérő, akkor szögüket úgy mérjük, hogy párhuzamosan eltoljuk őket a tér egy 

pontjába, úgy a két metsző egyenes hajlásszöge megegyezik az eredeti 2 egyenes hajlásszöge. 

 

Sík és egyenes hajlásszöge 

 Ha az egyenes metszi a síkot, akkor 

o Ha az egyenes síkra eső merőleges vetülete egyetlen pont, akkor merőlegesek. 

o Ha az egyenes síkra eső merőleges vetülete nem egy pont, akkor egy egyenes. 

Sík és egyenes hajlásszöge megegyezik az egyenes síkra eső merőleges vetülete és az eredeti 

egyenes hajlásszögével. (Ez a lehetséges szögek közül a legkisebb.) (0 ≤ 𝛼 ≤ 90°) 
 

Két sík hajlásszöge 

 Ha a két sík metszi egymást, akkor 

o A metszésvonal egy tetszőleges pontjába állítunk 

merőlegest a metszésvonalra mindkét síkban. A két  

sík hajlásszöge megegyezik a merőlegesek által bezárt  

szöggel. (0 ≤ 𝛼 ≤ 90°) 
 

 

 

 

NEVEZETES PONTHALMAZOK A SÍKON 

 

Az, hogy mi a nevezetes ponthalmaz, megegyezés kérdése is, hiszen az egyenes is nevezetes 

ponthalmaz, de axiomatikus fogalom, nincs definíciója. A következőkben néhány olyan 

ponthalmaz definícióját ismertetetem, amelyek a középiskolai anyagban nevezetes 

fogalomként szerepelnek. A definíciókban megfogalmazott tulajdonságokkal CSAK az adott 

ponthalmaz pontjai rendelkeznek, viszont azok közül mindegyik rendelkezik a szóban forgó 

tulajdnosággal. 

 

Szakaszfelező merőleges 

Def:A szakaszfelező merőleges egy olyan egyenes, amely átmegy a két 

pontot összekötő szakasz felezőpontján, és merőleges a szakaszra. 

Nevezetes tulajdonság: Két adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok 

halmaza a síkon. 

hajlásszög 

ezt a többi, 

hasonló esetnél 

nem kell 

elmondani 
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Szögfelező 

Def.: A szögfelező olyan félegyenes, aminek a kezdőpontja a szög csúcsa, a szögtartomány 

belsejében halad, és a szögtartományt két egyenlő részre osztja. 

Tétel: A szögfelező minden pontja egyenlő távol van a szögszáraktól. A szögtartomány 

belsejében csak a szögfelező pontjai ilyen tulajdonságúak.  

 

Legyen adott a síkon két 2-2 csúcsszögtartomány, ekkor a 

szögfelező a 2 adott egyenestől egyenlő távolságra van.A 

szögfelezők páronként egy egyenesbe esnek és merőlegek. 

(Ha a szögfelezőt egy pontból induló félegyenesként értelmezzük, 

akkor ez a definíció nem helyes, mert a szögtartományon kieső 

félegyenes pontjai is benne vannak. Ha a szögszáraktól mérjük a 

távolságot, akkor csak a félegyenest kapjuk.) 

 

Középpárhuzamos 

Def:Két párhuzamos egyenestől egyenlő távolságra levő pontok 

halmaza a síkon egy olyan, az eredetiekkel párhuzamos egyenes, amely 

a köztük levő távolságot felez ez a középpárhuzamos. 

 

 

 

 

Körvonal 

Def:Egy adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkon. 

Az adott pontot a kör középpontjának, az adott távolságot a kör sugarának nevezzük. 

 

Körlap/körlemez 

Def:Egy adott ponttól adott távolságnál nem nagyobb távolságra levő pontok halmaza a síkon. 

 Zárt körlap: kisebb vagy egyenlő távolságra levő pontok halmaza 

 Nyílt körlap: kisebb távolságra levő pontok halmaza (korlátos alakzat, aminek 

nincsenek végpontjai 

 

Látókörív 

Def: azon pontok halmaza a síkon, amelyekből egy adott szakasz adott szög alatt látszik.  

A látókörív tengelyesen szimmetrikus a szakaszra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

hegyesszög 

tompaszög 

spec: derékszög, 

Thalesz - kör 
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Parabola 

Def:A parabola egy egyenestől és egy rá nem 

illeszkedő ponttól egyenlő távolságra levő pontok 

halmaza a síkon. 

Az adott pont a parabola fókuszpontja, az egyenest 

vezéregyenesnek nevezzük. 

A fókuszpont és a vezéregyenes távolsága a parabola 

paramétere. 

 

A parabola tengelyesen szimmetrikus alakzat. 

Szimmetriatengelye a fókuszpontból a vezéregyenesre állított merőleges (a tengelyes tükrözés 

távolságtartó).  

A szimmetriatengely és a parabola metszéspontját a parabola csúcsának nevezzük. 

 

( Ellipszis 

Def: Azon pontok halmaza a síkon, amelyeknek 2 adott ponttól mért távolságösszege 

egyenlő. 

 

Hiperbola 

Def: Azon pontok halmaza a síkon, amelyeknek 2 adott ponttól mért távolságának a 

különbségének abszolútértékeegyenlő. ) 

 

Két, a nevezetes egyenesekkel, körökkel kapcsolatos tétel háromszögekben 

 

Oldalfelező merőlegesekről 

Tétel:A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, ez a pont a 

háromszög köré írható kör középpontja. 

 

Bizonyítás: Vegyük fel b,c oldal felezőmerőlegesét. Ezek biztosan 

metszik egymást, párhuzamosak nem lehetnek, hiszen akkor a rá 

merőleges oldalak is párhuzamosak, ami lehetetlen. E két 

felezőmerőleges metszéspontja: K. 

 

 

 

Ekkor Kfbd(A;K) = d(K;C)  

 Kfcd(A;K) = d(K;B) 

 

 

Tehát a felezőmerőlegesek egy pontban metszik egymást, ami egyenlő távol van a csúcsoktól 

így ez a köré írt kör középpontja. 

 

A háromszög szögfelezőiről 

Tétel:A háromszög szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a pont a háromszögbe írható 

kör középpontja. (Bizonyítása nagyon hasonló a fentihez.) 

 

d(C;K) = d(K;B)  Kfa, hiszenfa azon 

pontok halmaza a síkon, amik a C és a B 

csúcstól egyenlő távol vannak.  

paraméter 

vezéregyenes 

fókuszpont 

szimmetriatengely 

csúcs 

K 

A B 

C 

c 

b 
a 

oldalfelező merőleges 

tulajdonságai szerint 
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NEVEZETES PONTHALMAZOK A TÉRBEN 

 

Szakaszfelező merőleges sík 

Def: Olyan sík, amely átmegy a szakasz felezőpontján, és merőleges a szakaszra.  

Nevezetes tulajdonsága: A szakaszfelező merőleges a sík két, adott pontjától egyenlő 

távolságra van. 

 

Középpárhuzamos sík 

Def:Két párhuzamos egyenestől egyenlő távol levő pontok halmaza a térben. 

 

 

( Szögfelező sík 

Def: Két metsző egyenestől egyenlő távolságra levő pontok halmaza a térben két szögfelező 

sík, amelyek egymásra merőlegesek. ) 

 

Középpárhuzamos sík 

Def:Két párhuzamos síktól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a térben. 

 

( Lapszögfelező sík 

Két metsző síktól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a térben. Ezek merőlegesek 

egymásra, és átmennek a két sík metszésvonalán. ) 

 

Gömb(felület) 

Def:Egy adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a térben. 

Az adott távolság a gömb sugara, az adott pont a gömb középpontja. 

 Gömbtest: adott távolságnál nem nagyobb távolságra levő pontok halmaza. 

 

Forgáshengerfelület 

Def:Egy adott egyenestől egyenlő távolságra levő pontok halmaza a térben. 

Az adott egyenest szokás a henger tengelyének nevezni. 

 

Alkalmazások 

 Matematikai alkalmazások 

o másodfokú függvény képe parabola 

 Csillagászat 

o üstökösök általában parabola pályán mozognak 

o bolygók ellipszis pályán mozognak 

o látókörívek alkalmazása távolság meghatározásához (más helyen is, pl. 

hajózásnál) 

 Parabolaantenna 

o alakja olyan test, amelyet úgy kapunk, hogy a parabolát megforgatjuk a 

szimmetriatengelye körül (forgásparaboloid) 

 ilyen alakú nagyítóval lehet tüzet gyújtani 

 ábrázoló geometria 

 építészet 

 vízszintesen elhajított test pályája félparabola alakú 

stasztikában alátámasztásnál 


