
Területek 

 

1. Mekkora az 5, 6, 7 cm oldalú háromszögbe és köré írható kör sugara? 

2. Számítsa ki a háromszög köré és a háromszögbe írható kör sugarát, ha a háromszög 

oldalai 15, 9 és 12 cm hosszúak! 

3. Egy tompaszögű háromszög területe 150 cm2, két oldala pedig 16 cm és 24 cm. Mekkora 

a harmadik oldal és mekkorák a háromszög szögei? 

4. Mekkorák annak a háromszögnek a szögei, amelynek területe 893 cm2, két oldala pedig 

38 cm, illetve 47 cm? 

5. Egy derékszögű háromszög átfogója 41 cm, területe 180 cm2. Mekkorák a befogók? 

6. Egy derékszögű háromszög befogói 8 cm és 15 cm hosszúak. Mekkora a háromszögbe és 

a háromszög köré írt kör sugara? 

7. Egy derékszögű háromszög kerülete 40, beírt körének sugara 3 cm. Mekkorák az oldalai? 

8. Egy derékszögű háromszög 8 cm-es átfogóját a hozzá tartozó magasság 1 : 3 arányú 

részekre bontja. Mekkora a háromszög területe? 

9. Egy derékszögű háromszög átfogóját a magasság két olyan szakaszra bontja, amelyek 

különbsége 1 cm. A háromszög rövidebb befogója 1 cm-rel rövidebb az átfogónál. 

Mekkora a háromszög területe? 

10. Egy derékszögű háromszög területe 600 cm2. Oldalai egy számtani sorozat egymást 

követő tagjai. Mekkorák az oldalai? 

11. Egy derékszögű háromszög kerülete 60 m, területe 120 m2. Mekkorák az oldalai? 

12. Az egyenlő szárú derékszögű háromszög alapja 3 cm-rel hosszabb a száránál. Mekkora a 

háromszög területe? 

13. Az egyenlő oldalú háromszög oldala 2 cm-rel hosszabb a magasságánál. Mekkora a 

háromszög területe? 

14. Mekkora annak az egyenlő szárú háromszögnek a területe, amelyek egyik szöge 100°, a 

háromszög köré írható kör sugara pedig 12 cm? 

15. Egy egyenlő szárú háromszög szárszöge 38°, a köré írható kör sugara 40 cm. Mekkorák a 

háromszög oldalai, és mekkora a területe? 

16. Egy szabályos háromszög köré írható kör sugara 2 cm-rel nagyobb a beírt kör sugaránál. 

Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

17. Mekkora annak a körnek a sugara, amelybe írható négyzet területe 3 cm2? 

18. Egy 1925 m2 területű téglalap alakú kertet 180 m hosszúságú kerítéssel vették körül. 

Mekkorák a telek méretei? 

19. Egy 10 cm sugarú körbe írt téglalap oldalainak aránya 3 : 4. Mekkora a téglalap területe? 

20. Egy téglalap területe 60 cm2, átlója 13 cm. Mekkorák az oldalai? Mekkora szöget zárnak 

be az átlók? 

21. Egy téglalap kerülete 52 cm, az oldalak középpontjai által meghatározott négyszög 

területe 72 cm2. Mekkorák a téglalap oldalai? 

22. Egy téglalap oldalai 2,4 dm és 1,8 dm hosszúságúak. Egy hozzá hasonló téglalap területe 

432 cm2. Mekkorák az oldalai? 

23. Egy téglalap alakú kerten két egymásra merőleges út vezet keresztül. Az utak 

párhuzamosak a téglalap oldalaival. A téglalap területe 4000 m2, az egyik út területe 400 

m2, a másiké 250 m2. Mekkora az utak együttes területe? (Az a rész, amin keresztül 

mindkét út átvezet.) 

24. Egy paralelogramma területe 42 cm2, két magassága pedig 5 cm és 7 cm. Mekkorák a 

szögei és átlói? 

25. Mekkora a rombusz kerülete és területe, ha átlói 5,28 és 3,72 m hosszúak? 

26. Az egységnyi területű rombusz egyik szöge 150°-os. Mekkorák a rombusz oldalai és 

átlói? 

27. Egy rombusz egyik szöge 60°, magassága 6  cm. Számítsuk ki oldalának és átlóinak a 

hosszát, valamint a rombusz területét! 

28. Számítsa ki annak a rombusznak a területét, amelynek egyik átlója 6 cm, a beírt kör 

sugara 2,5 cm! 

29. Egy deltoid átlói 3 és 12 cm hosszúak. A rövidebb átló harmadolja a hosszabbikat. 

Mekkora a deltoid területe, kerülete? 



30. Egy trapéz alapja 4,8 cm, a többi három oldala 3,2 cm hosszú. Mekkora a trapéz területe? 

Mekkorák a szögei? 

31. Egy trapéz középvonalának a hossza 4 egység, az alapon fekvő szögei 40° és 50° 

nagyságúak. Mekkora a trapéz területe és kerülete, ha magassága egységnyi? 

32. Egy trapéz területe 576 cm2. A trapéz magassága 6 cm-rel, egyik alapja 12 cm-rel 

nagyobb, mint a másik alapja. Mekkorák a trapéz alapjai és a magassága? 

33. Egy trapéz párhuzamos oldalai 40 cm és 8 cm, szárai 20 cm és 32 cm hosszúságúak. 

Mekkora a trapéz területe? 

34. Mekkora a szimmetrikus trapéz területe, ha középvonala 45 cm, szára 41 cm, magassága 

11 cm? 

35. Számítsa ki a szimmetrikus trapéz területét, ha alapjainak hossza 9,6 cm és 7,2 cm, átlója 

9,2 cm hosszú! 

36. Egy körbe írt trapéz átlói merőlegesek egymásra és harmadolják egymást. Mekkora a 

trapéz területe és kerülete, ha az átlók hossza 30 cm? 

37. Egy derékszögű trapézt az egyik átlója két egyenlő szárú háromszögre bontja. Mekkora a 

trapéz területe, ha a derékszögű szár 2 cm hosszú? 

38. Egy derékszögű trapéz alapjai 4 és 6 cm hosszúak. Egyik szöge 60°. Mekkorák a trapéz 

szárai, átlói és területe? 

39. Egy trapéz alapjai 2,5 cm és 4 cm, kiegészítő háromszögének további oldalai 1,5 cm és 2 

cm. Mekkora a trapéz területe? 

40. A trapéz alapjai 8,2 cm, illetve 5,3 cm, szárai 2,8 cm illetve 3,4 cm hosszúságúak. 

Mekkora a kiegészítő háromszög kerülete? Határozza meg a kiegészítő háromszög és a 

trapéz területének arányát! 

41. Határozzuk meg az ábrán látható sokszögek területét! 

 

   

 

42. Mekkora területű részháromszögekre bontják a 3 cm oldalhosszúságú szabályos hatszöget 

az egyik csúcsból kiinduló átlók? 

43. Egy 6 cm oldalú négyzetet forgasson el a középpontja körül 45°-kal. Számítsa ki a két 

négyzet közös részének (pontos) területét! 

44. Egy nyolcszög úgy keletkezett, hogy egy négyzetet középpontja körül 45°-kalelforgattunk 

és tekintettük az oldalak metszéspontjai által meghatározott idomot. Mekkora a négyzet 

oldala, ha a nyolcszög területe 80 cm2? 

45. Mekkora területű részekre bontja a 12 cm sugarú kört az a húr, amelyhez tartozó 

középponti szög 120°? 

46. A 6 cm sugarú körben az egyik körcikk területe 12 cm2. Adja meg radiánban a körcikk 

középponti szögét! 

47. Mekkora a 25 cm sugarú kör 30 cm-es húrja által lemetszett kisebbik körszelet területe? 

48. Mekkora területű részekre bontja fel az 5 cm hosszúságú húr a kört, ha ehhez a húrhoz 

tartozó egyik kerületi szög 60°? 

49. Egy körgyűrűt 3 és 6 cm-es körök határoznak meg. Mekkora a 60° középponti szögű 

körgyűrűcikk területe? 

50. Határozzuk meg a bejelölt síkidomok területét! 

 

   
 


