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6. fejezet - Centrális projekció 

1. 6.1 Bevezetés 

A feladatgyűjteményben szereplő szerkesztési feladatok lényegében két csoportba sorolhatók, egyik csoport az 

alapszerkesztések (illetve egyszerűbb feladatok), a másik az összetettebb feladatok csoportja. Az egyszerű 

feladatok megoldását nem közöljük, ilyenkor utalunk a jegyzet használatára. Önellenőrzés céljából a 

feladatgyűjtemény végén olyan vegyes feladatok találhatók, melyeket 2-3 alapszerkesztési lépéssel meg tudunk 

oldani. Egy-egy ilyen feladat sikeres megoldása (jó felkészültség esetén) 5-10 percet vesz igénybe. A nehezebb 

feladatok rajzi megoldása (ábra) helyett olyan megoldási terveket ismertetünk, amelyek lépései egy-egy 

úgynevezett „alapszerkesztés” ismeretét igénylik. Ezek az alapszerkesztések a Geometria II. jegyzetben 

megtalálhatóak. Az alapszerkesztések ismerete nélkül a feladatok megoldása elképzelhetetlen. 

Bár a feladat szövege erre külön nem tér ki, minden szerkesztés után állapítsuk meg a láthatóságot. 

1.1. 6.1.1 Alapismeretek, alapszerkesztések: 

1. Térelemek ábrázolása. 

2. Illeszkedő térelemek ábrázolása. 

3. Metsző térelemek ábrázolása. 

4. Párhuzamos térelemek ábrázolása. 

5. Merőleges térelemek ábrázolása. 

6. A sík speciális egyenesei. 

7. A centrális kollineáció fogalma, megadása, megfelelő elempár szerkesztése. 

8. A sík képsíkba forgatása. 

9. Az egyenes képsíkszögének meghatározása. 

10. Dőléskúp fogalma, alkalmazása. 

11. Osztópont szerkesztése, felhasználása. 

12. A képsíkrendezők törvényei, a képsíktól adott távolságra lévő pont ábrázolása. 

13. Sztereoszkópikus képpárok fogalma. 

2. 6.2 Centrális projekció FELADATOK 

2.1. 6.2.1 Térelemek ábrázolása 

1. Ábrázoljunk egy képsíkra merőleges egyenest! 

2. Ábrázoljunk egy centrális vetítősugarat! 

3. Ábrázoljunk egy képsíkkal párhuzamos egyenest! 

4. Ábrázoljunk egy képsíkra illeszkedő egyenest! 

5. Adott egy e egyenes. Ábrázoljuk a következő pontjait: a) Az A pont legyen a képsík mögött. b) A B pont 

legyen a képsík és az eltűnési sík között. c) A C pont legyen az eltűnési síkon. d) A D pont legyen az eltűnési 

sík mögött. 

6. Ábrázoljunk egy képsíkra merőleges síkot! 
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7. Ábrázoljunk egy centrális vetítősíkot! 

8. Ábrázoljunk egy képsíkkal párhuzamos síkot! 

9. Ábrázoljunk egy képsíkra illeszkedő ABC háromszöget! 

2.2. 6.2.2 Helyzetgeometriai feladatok 

1. Ábrázoljunk egy adott centrális vetítősíkban egy általános helyzetű egyenest! 

2. Adott egy képsíkra merőleges M sík. Ábrázoljunk e síkban: a) egy képsíkra merőleges e egyenest, b) egy 

általános helyzetű f egyenest, c) egy képsíkkal párhuzamos g egyenest! 

3. Adott egy S sík. Ábrázoljuk e sík következő pontjait: a) az A pont a képsík mögött (azaz a képsík által 

határolt, a vetítés centrumát nem tartalmazó féltérben) van, b) a B pont a képsíkon van, c) a C pont a képsík 

és az eltűnési sík között van, d) a D pont az eltűnési síkon van, e) az E pont az eltűnési sík mögött (azaz az 

eltűnési sík által határolt, a képsíkot nem tartalmazó féltérben) van, f) az F pont a végtelenben van! 

4. Adott egy P pont. Ábrázoljuk az adott P pontra illeszkedő egyenest, amelyik: a) merőleges a képsíkra, b) 

párhuzamos a képsíkkal, c) vetítősugár, d) általános helyzetű! 

5. Adott egy P pont. Ábrázoljunk egy olyan P pontra illeszkedő síkot, amelyik: a) merőleges a képsíkra, b) 

párhuzamos a képsíkkal, c) centrális vetítősík, d) általános helyzetű! 

6. Adott egy e egyenes. Ábrázoljuk azt az f egyenest, amelyik az adott egyenest az eltűnési pontjában metszi! 

7. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan ABC háromszöget, amelyiknek az: - A csúcsa a képsík mögött, - B 

csúcsa a képsík és az eltűnési sík között, - C csúcsa az eltűnési sík mögött van! 

8. Adott egy e egyenes és egy P pont. Ábrázoljuk az adott egyenessel párhuzamos, adott P pontra illeszkedő: a) 

f egyenest, b) S síkot! 

9. Adott egy S sík és egy P pont. Ábrázoljuk az adott síkkal párhuzamos, adott P pontra illeszkedő: a) f 

egyenest, b) R síkot! 

10. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan ABC háromszöget, amelyiknek az: - A csúcsa a képsík mögött, - 

B csúcsa a képsíkon, - C csúcsa az eltűnési síkon van! 

11. Adott síkban ábrázoljunk egy paralelogrammát! 

12. Adott síkban ábrázoljunk egy olyan paralelogrammát, amelyiknek az egyik oldalpárja párhuzamos a 

képsíkkal! 

13. Adott síknak ábrázoljuk azt a két fővonalát, amelyek közül az e a képsík mögött, az f a képsík és az 

eltűnési sík között helyezkedik el! 

14. Adott egy általános helyzetű S sík és egy – alábbiak szerint leírt – R sík. Szerkesszük meg a két sík 

metszésvonalát, ha az R sík: a) képsíkra merőleges, b) képsíkkal párhuzamos (Megj.: a képsíkrendezők 

törvényének ismerete után próbáljuk megoldani!), c) centrális vetítősík, d) általános helyzetű! 

15. Adott két párhuzamos nyomvonalú, de nem párhuzamos elhelyezkedésű sík, A és B. Szerkesszük meg a 

két sík metszésvonalát! 

16. Adott egy A sík, egy B sík nyomvonala úgy, hogy a két sík nyomvonala párhuzamos egymással, 

továbbá a két sík m metszésvonalának képe (ahol m’||nA miért?). Határozzuk meg a B sík irányvonalát úgy, 

hogy a két sík metszésvonala az adott m egyenes legyen! 

17. Adott egy A sík és egy B sík nyomvonala úgy, hogy az párhuzamos legyen az A sík nyomvonalával. 

Határozzuk meg a B sík irányvonalát úgy, hogy a két sík metszésvonala illeszkedjen az eltűnési síkra! 

18. Adott egy A sík és egy e – alábbiak szerint leírt –egyenes. Szerkesszük meg a döféspontot, ha az e 

egyenes: a) merőleges a képsíkra, b) párhuzamos a képsíkkal, c) vetítősugár, d) általános helyzetű! 
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19. Adott egy – alábbi helyzetű – S sík és egy e egyenes. Szerkesszük meg a döféspontot, ha az S sík: a) 

képsíkra merőleges, b) képsíkkal párhuzamos (Megj.: a képsíkrendezők törvényének felhasználásával.), c) 

vetítősík, d) általános helyzetű! 

20. Adott egy V vetítősík és egy e egyenes. Szerkesszük meg a döféspontot, ha az e egyenes: a) képsíkra 

merőleges, b) képsíkkal párhuzamos, c) általános helyzetű! 

21. Adott két pont. Határozzuk meg a két pont összekötő egyenesének nyom- és iránypontját abban az 

esetben, amikor a két tartóegyenes: a) metsző, b) párhuzamos, c) kitérő! 

22. Adott egy A sík, egy e egyenes és egy A pont. Ábrázoljuk azt a paralelogrammát, amelyiknek egyik 

csúcsa az A pont, egyik oldala az adott egyenesnek szakasza, egy másik oldala az adott síkra illeszkedik! 

23. Adott egy S sík, egy e egyenes és egy A pont. Ábrázoljuk azt a paralelogrammát, amelyiknek egyik 

csúcsa az A pont, egyik átlója az adott egyenesnek szakasza, egyik oldala az S síkra illeszkedik! 

24. Adott három pont. Ábrázoljuk a három pont közös síkjának nyomvonalát, és irányvonalát! 

25. Adott az e és f kitérő egyenespár, és egy P pont. Ábrázoljuk az egyenesek P pontra illeszkedő 

transzverzálisát! 

26. Adott két sík (A, B) és egy P pont. Ábrázoljuk azt a P pontra illeszkedő e egyenest, amelyik mind a két 

adott síkkal párhuzamos! 

27. Adott három sík. Ábrázoljunk egy olyan pontot, amelyik mind a három síkra illeszkedik! 

28. Adott két kitérő egyenes (e és f). Illesszünk az e egyenesre egy olyan S síkot, amelyik párhuzamos az f 

egyenessel! 

29. Adott két kitérő egyenes (e és f) és egy P pont. Ábrázoljuk azt az S síkot, amelyik illeszkedik a P 

pontra, és párhuzamos mind a két adott egyenessel! 

30. Adott egy S sík egy e egyenes, és egy P pont. Ábrázoljuk azt az f egyenest, amelyik illeszkedik a P 

pontra, metszi az e egyenest, és párhuzamos az S síkkal! 

31. Adott az e, f és g páronként kitérő helyzetű három egyenes. Ábrázoljunk egy olyan t egyenest 

(transzverzálist), amelyik mind a három adott egyenest metszi! 

2.3. 6.2.3 A sík leforgatása nélkül megoldható metrikus feladatok 

1. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan téglalapot, amelyiknek egyik oldalpárja párhuzamos a képsíkkal (az S 

sík képsíkba forgatása nélkül)! 

2. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan téglalapot, amelyiknek 3 cm-es oldalai párhuzamosak a képsíkkal, a 

másik két oldalának hossza 2 cm (az S sík képsíkba forgatása nélkül)! 

3. Adott egy S sík és annak két fővonala e és f. Ábrázoljunk egy olyan négyzetet, amelyiknek két-két csúcsa 

egy-egy adott egyenesre illeszkedik (az S sík képsíkba forgatása nélkül)! 

4. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan derékszögű háromszöget, amelyiknek 3 cm-es befogója a képsíkkal 

párhuzamos, átfogója 5 cm (az S sík képsíkba forgatása nélkül)! 

5. Adott két pont A és B. Ábrázoljuk azt a P és R pontot, amelyek az AB szakaszt három egyenlő részre osztják! 

6. Adott két pont A és B. Ábrázoljuk azt a P pontot, amelyik az AB szakaszt 2:3 arányban osztja (AP:PB=2:3)! 

7. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan szimmetrikus trapézt, amelyiknek 3 illetve 6 cm-es alapjai a síknak 

fővonalai, magassága pedig 4 cm (az S sík képsíkba forgatása nélkül)! 

8. Kitérő tartóegyeneseikkel adott két pont. Határozzuk meg a két pont közös egyenesének a képsíkszögét! 

2.4. 6.2.4 Térelemek képsíkszögével kapcsolatos feladatok 
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1. Adott két sík. Szerkesszük meg a két sík metszésvonalát! Határozzuk meg a metszésvonalnak és az adott két 

síknak a képsíkszögét! Melyik szög lesz a legkisebb, és miért? 

2. Adott egy e egyenes és egy P pont egy t tartóegyenessel. Határozzuk meg a két térelem közös síkjának 

képsíkszögét abban az esetben, amikor: a) t és e metsző, b) t és e párhuzamos, c) t és e kitérő! 

3. Három pontjával adott síknak – ahol a tartóegyenesek páronként kitérőek – határozzuk meg a képsíkszögét! 

4. Adott egy képsíkra merőleges sík és annak egy P pontja. Ábrázoljuk a síknak a P pontjára illeszkedő, 30o-os 

képsíkszögű egyeneseit! 

5. Adott egy centrális vetítősík és annak egy P pontja. Ábrázoljuk a síknak a P pontjára illeszkedő, adott α 

képsíkszögű egyeneseit! 

6. Adott egy S sík és annak egy P pontja. Ábrázoljuk a sík P pontjára illeszkedő 45o-os képsíkszögű egyeneseit! 

7. Adott S síkban ábrázoljunk egy olyan trapézt, amelyiknek 3 illetve 5 cm-es alapjai párhuzamosak a 

képsíkkal, az egyik szárnak 30o-os, a másiknak 45o-os a képsíkszöge! 

8. Adott síkban ábrázoljunk egy olyan trapézt, amelyiknek 5 cm-es alapja párhuzamos a képsíkkal, magassága 

3 cm, szárai 30o illetve 45o-os képsíkszögűek! 

9. Adott síkban ábrázoljunk egy olyan paralelogrammát, amelyiknek 4 cm-es oldalai párhuzamosak a képsíkkal, 

a másik oldalpárja 30o-os képsíkszögű, magassága pedig 3 cm! 

10. Adott síkban ábrázoljunk egy olyan háromszöget, amelyiknek 5 cm-es alapja párhuzamos a képsíkkal, 

a másik oldala 30o-os képsíkszögű, és ennek az oldalnak a hossza 4 cm! 

11. Adott centrális vetítősugárra illesszünk egy 60o-os képsíkszögű síkot! 

12. Adott egy sík nyomvonala. Vegyük fel az irányvonalát úgy, hogy a sík képsíkszöge adott  szög 

legyen! 

13. Adott egy képsíkkal párhuzamos egyenes. Illesszünk erre egy 30o-os képsíkszögű síkot! 

14. Adott e egyenesre illesszünk egy 45o-os képsíkszögű síkot! 

15. Adott egy e egyenes és az erre illeszkedő A és B pontok. Ábrázoljuk az ABCD rombuszt úgy, hogy a C 

csúcsa a képsíkon legyen, és a rombusz síkjának képsíkszöge 45o-os legyen! 

16. Adott egy tetszőleges helyzetű e egyenes és annak két pontja A és B. Ábrázoljuk azt az ABCD 

négyzetet, amelyiknek a síkja 60o-os képsíkszögű! 

17. Adott egy e egyenes. Ábrázoljuk azt az f egyenest, amely párhuzamos az e egyenessel, távolsága az e 

egyenestől 3 cm, és a két egyenes közös síkja 45o-os képsíkszögű! 

18. Adott egy P pont és egy A sík. Ábrázoljuk azt az f egyenest, amelyik: - illeszkedik a P pontra, - 

párhuzamos az A síkkal, - képsíkszöge egy adott  szög! 

2.5. 6.2.5 Merőleges térelemekkel kapcsolatos feladatok 

1. Adott egy A sík és egy P pont a képsíkon. Ábrázoljuk a P pontra illeszkedő, az A síkra merőleges n egyenest! 

2. Adott egy képsíkra merőleges M sík és egy P pont. Ábrázoljuk a P pontra illeszkedő, adott M síkra 

merőleges n egyenest! 

3. Adott egy S sík és egy A pont. Ábrázoljunk egy olyan ABC háromszöget, amelyiknek a síkja merőleges az S 

síkra, B és C csúcsai az S síkra illeszkednek! 

4. Adott egy S sík és egy P pont. Ábrázoljuk a P pontnak az S síkra vonatkozó P* tükörképét! 

5. Adott egy S sík és egy e egyenes. Ábrázoljuk az e egyenesnek az S síkra vonatkozó e* tükörképét! 
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6. Adott egy S sík és egy A pont. Ábrázoljuk azt az ABC háromszöget, amelyik: - szabályos, - síkja merőleges 

az adott síkra, - B és C csúcsai a síkra illeszkednek! 

7. Adott két párhuzamos sík, S és R. Ábrázoljunk egy olyan négyzetet, amelyiknek: - a síkja merőleges az adott 

síkokra, - két-két csúcsa egy-egy adott síkra illeszkedik! 

8. Adott két párhuzamos sík. Ábrázoljunk egy olyan négyzetet, amelyiknek: - a síkja merőleges az adott 

síkokra, - két-két csúcsa egy-egy adott síkra illeszkedik, - az egyik oldalpárja 30o-os képsíkszögű! 

9. Adott egy t egyenes és annak egy S pontja. Ábrázoljunk egy olyan szabályos háromszöget, amelyiknek: - 

síkja merőleges az adott t egyenesre, - súlypontja az adott S pont, - az oldalai 4 cm hosszúak! 

10. Adott két kitérő egyenes e és f, és egy f egyenesre illeszkedő O pont. Ábrázoljuk azt a szabályos 

hatszöget, amelyiknek: - a síkja merőleges az f egyenesre, - szimmetriaközéppontja az O pont, - az A csúcsa 

az e egyenesre illeszkedik! 

11. Adott egy e egyenes és egy A pont. Ábrázoljuk azt a szabályos hatszöget, amelyiknek: - egyik csúcsa az 

A pont, - középpontja az e egyenesre illeszkedik, - síkja merőleges az e egyenesre! 

2.6. 6.2.6 Sík képsíkba forgatása 

1. Adott egy S sík és egy arra illeszkedő ABC háromszög. Ábrázoljuk a háromszög a) súlypontját, b) 

magasságpontját, c) köré írható körének középpontját, d) a háromszögbe írható körének középpontját, e) az 

egyik középvonalát! 

2. Adott S síkban adott egy K pont. Ábrázoljunk egy olyan húrnégyszöget, amelyik köré írható 4 cm sugarú 

körének középpontja az adott K pont! 

3. Adott egy S sík és annak egy háromszöge. Ábrázoljuk a háromszög egyik középvonalát! (Hogyan tudnánk a 

feladatot a sík leforgatása nélkül megoldani?) 

4. Adott két párhuzamos egyenes. Ábrázoljunk egy olyan téglalapot, amelyiknek két-két csúcsa egy-egy adott 

egyenesre illeszkedik, és a téglalap szomszédos oldalainak aránya 1:2! 

5. Adott egy A pont és egy e egyenes. Ábrázoljuk azt az ABC szabályos háromszöget, amelyiknek a B és C 

csúcsai az adott egyenesre illeszkednek! 

6. Adott egy A pont és egy e egyenes. Ábrázoljuk azt az ABCD négyzetet, amelyiknek a B és C csúcsai az adott 

egyenesre illeszkednek! 

7. Adott egy A pont és egy e egyenes. Ábrázoljuk azt az ABCD négyzetet, amelyiknek a BD átlója az adott e 

egyenesnek szakasza! 

8. Adott egy képsíkra merőleges M sík. Ábrázoljunk az M síkban egy 3 cm-es oldalélű szabályos háromszöget! 

9. Adott egy képsíkra merőleges M sík és annak egy O pontja. Ábrázoljunk egy olyan érintőnégyszöget, 

amelyikbe írható 2 cm sugarú körének a középpontja az adott O pont! 

10. Adott két fedőegyenes. Ábrázoljuk a két egyenes metszéspontját! 

11. Adott két párhuzamos fedőegyenes. Ábrázoljunk egy olyan négyzetet, amelyiknek két-két csúcsa egy-

egy adott egyenesre illeszkedik! 

12. Adott egy vetítősík és arra illeszkedő e egyenes és egy A pont. Ábrázoljuk az ABC háromszöget, 

amelyiknek a B és C csúcsai az adott e egyenesre illeszkednek! 

13. Adott egy A pont és egy képsíkkal párhuzamos e egyenes. Ábrázoljuk azt az ABC szabályos 

háromszöget, amelyiknek a B és C csúcsa az adott egyenesre illeszkedik! 

14. Adott egy A pont és egy képsíkkal párhuzamos e egyenes. Ábrázoljuk azt az ABCD négyzetet, 

amelyiknek a B és C csúcsa az adott egyenesre illeszkedik! 
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2.7. 6.2.7 Metrikus feladatok 

2.7.1. 6.2.7.1 Térelemek hajlásszögével kapcsolatos feladatok 

1. Szerkesszük meg két kitérő egyenes hajlásszögének valódi nagyságát abban az esetben, amikor az egyik 

egyenes általános helyzetű, a másik pedig a) a képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) centrális 

vetítősugár, d) szintén általános helyzetű! 

2. Adott egy általános helyzetű sík és egy egyenes. Szerkesszük meg a két térelem hajlásszögének valódi 

nagyságát abban az esetben, amikor az egyenes: a) a képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) 

centrális vetítősugár, d) szintén általános helyzetű! 

3. Adott egy képsíkra merőleges sík és egy egyenes. Szerkesszük meg a két térelem hajlásszögének valódi 

nagyságát abban az esetben, amikor az egyenes: a) a képsíkkal párhuzamos, b) centrális vetítősugár, c) 

általános helyzetű! 

4. Szerkesszük meg két sík hajlásszögének valódi nagyságát abban az esetben, amikor az egyik sík általános 

helyzetű, a másik sík pedig: a) a képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) centrális vetítősík, d) 

szintén általános helyzetű! 

5. Határozzuk meg két képsíkra merőleges sík hajlásszögének valódi nagyságát! 

6. Adott két – A és B – párhuzamos nyomvonalú sík. Szerkesszük meg a két sík hajlásszögének valódi 

nagyságát! 

7. Adott egy A sík és egy B sík nyomvonala, amely párhuzamos az A sík nyomvonalával. Határozzuk meg a B 

sík irányvonalát úgy, hogy a két sík hajlásszöge a) 60o-os legyen, b) 45o-os legyen, c) 90o-os legyen! 

8. Adott egy A sík és egy P pont. Határozzuk meg azt a B síkot, amelyik - illeszkedik a P pontra, - az A síkkal 

adott α szöget zár be, a két sík nyomvonala párhuzamos! 

2.7.2. 6.2.7.2 B) Térelemek távolságával kapcsolatos feladatok 

1. Adott egy A pont a képsík mögött és egy B pont. Határozzuk meg távolságukat abban az esetben, amikor a B 

pont: a) az eltűnési sík mögött van, b) az eltűnési síkon van, c) a képsík és az eltűnési sík között van, d) a 

képsíkon van, e) a képsík mögött van! 

2. Adott egy e egyenes és egy P pont. Határozzuk meg távolságukat abban az esetben, amikor a P pont: a) az 

eltűnési sík mögött van, b) az eltűnési síkon van, c) a képsík és az eltűnési sík között van, d) a képsíkon van, 

e) a képsík mögött van! 

3. Adott egy P pont és egy e egyenes. Határozzuk meg távolságukat abban az esetben, amikor az e egyenes: a) a 

képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) vetítősugár, d) általános helyzetű! 

4. Adott két párhuzamos egyenes. Határozzuk meg távolságukat abban az esetben, amikor a két egyenesnek a 

képsíkhoz viszonyított helyzete: a) merőleges, b) párhuzamos, c) általános helyzetű! 

5. Adott két párhuzamos sík. Határozzuk meg távolságukat abban az esetben, amikor a két síknak a képsíkhoz 

viszonyított helyzete: a) merőleges, b) párhuzamos, c) általános helyzetű! 

6. Szerkesszük meg két kitérő egyenes távolságát abban az esetben, amikor az egyik egyenes általános helyzetű, 

a másik pedig: a) a képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) centrális vetítősugár, d) általános 

helyzetű! 

7. Adott egy S sík és egy vele párhuzamos e egyenes. Szerkesszük meg távolságukat abban az esetben, amikor 

az S sík: a) a képsíkra merőleges, b) a képsíkkal párhuzamos, c) centrális vetítősík, d) általános helyzetű! 

8. Adott egy S sík és egy P pont. Szerkesszük meg távolságukat abban az esetben, amikor a P pont: a) a képsík 

mögött van, b) a képsík és az eltűnési sík között van, c) az eltűnési sík mögött van! 

9. Adott egy S sík és egy H síkban levő ABC háromszög. (Az S és H síkok metszőek.) Határozzuk meg a 

háromszögnek az S síktól való távolságát! 
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2.8. 6.2.8 Perspektíva 

1. Készítsük el a perspektív képét egy alapsíkon álló, 4 cm-es oldalélű kockának! 

2. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló szabályos hatszög alapú oszlopnak, amelyiknek az 

alapéle 3 cm, magassága 10 cm! 

3. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló téglatestnek, amelyiknek az egy csúcsra illeszkedő 

három oldala 4, 5 és 6 cm! 

4. Készítsük el a perspektív képét annak az 5 cm oldalélű kockának, amelyiknek az alaplapja párhuzamos az 

alapsíkkal, és az alaplapnak az alapsíktól való távolsága 2 cm! 

5. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló szabályos négyoldalú csonkagúlának, amelyiknek 

méretei: alapnégyzet éle 8 cm, a fedő négyzet éle 4 cm, magassága 5 cm! 

6. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló szabályos négyoldalú gúlának, amelyiknek méretei: 

alapnégyzet éle 4 cm, magassága 8 cm! 

7. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló szabályos tetraédernek, amelyiknek minden éle 7 cm! 

8. Készítsük el a perspektív képét annak az alapsíkon álló szabályos háromoldalú gúlának, amelyiknek méretei: 

alapháromszögének éle 5cm, magassága 8 cm! 

9. Készítsük el a perspektív képét annak a testcsoportnak, amely áll egy alapsíkon álló 4 cm-es oldalélű 

kockából, és egy kockán álló 5 cm magas, szabályos négyoldalú gúlából (a gúla alaplapja egybeesik a kocka 

fedőlapjával)! 

2.9. 6.2.9 A képsíkrendezők törvényeinek alkalmazása 

1. Adott e egyenesnek ábrázoljuk azon P pontját, amelyiknek képsíkrendezője: a) -3cm, b) 0cm, c) 2<d cm, d) d 

cm, e) 6>d cm legyen (a „d” a distanc értékét jelöli)! 

2. Adott egy e egyenes képe, iránypontja és egy egyenesre illeszkedő P pontjának képe. Határozzuk meg az 

egyenes nyompontját úgy, hogy a P pont képsíkrendezője: a) -2 cm, b) 0 cm, c) 3<d cm, d) d cm, e) 5>d cm 

legyen (a „d” a distanc értékét jelöli)! 

3. Adott egy e egyenes képe, nyompontja és egy rá illeszkedő P pont képe. Szerkesszük meg az egyenes 

iránypontját úgy, hogy a P pont képsíkrendezője: a) -4 cm, b) 0 cm, c) 2<d cm, d) d cm, e) 4>d cm legyen (a 

„d” a distanc értékét jelöli)! 

4. Adott egy e egyenes és az arra illeszkedő A, B és C különböző térrészekben lévő pontok. Határozzuk meg a 

pontok képsíktól való távolságát (képsíkrendezőjét)! 

5. Adott egy A sík és annak három (e, f, g) különböző térrészekben lévő fővonala. Határozzuk meg a fővonalak 

képsíktól való távolságát! 

6. Ábrázoljuk egy adott S sík azon fővonalát, amelyik: a) a képsík mögött van, a képsíktól 4 cm-re, b) a képsík 

előtt van, a képsíktól 3 cm-re (d=4 cm), c) az eltűnési sík mögött van, 5 cm-re a képsíktól (d=4 cm)! 

7. Adott két képsíkkal párhuzamos (egymással kitérő helyzetű) egyenes. Határozzuk meg a két egyenes 

távolságát abban az esetben, amikor: a) mind a két egyenes a képsík mögött van, b) mind a két egyenes a 

képsík előtt van, c) egyik egyenes a képsík mögött, a másik a képsík előtt van! 

8. Adott egy képsíkkal párhuzamos e egyenes, és egy képsíkkal párhuzamos f egyenes képe. Határozzuk meg az 

f egyenes tartópontját úgy, hogy a két egyenes távolsága 3 cm legyen! 

9. Adott egy P pont képsíkon lévő merőleges vetülete (P1). Szerkesszük meg centrális vetületét, és adjunk meg 

egy tartóegyenesét abban az esetben, amikor a pont képsíkrendezője: a) -3 cm, b) 0 cm, c) 2<d cm, d) d cm, 

e) 5>d cm legyen (a „d” a distanc értékét jelöli)! 
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10. Adott egy P pont képsíkon lévő merőleges vetülete (P1), és perspektív képe (P’). Határozzuk meg 

képsíkrendezőjét! 

11. Adott egy P pont képsíkon lévő merőleges vetülete (P1), és centrális vetülete (P’). A pont 

képsíkrendezője 3 cm, a distanc nagysága 5 cm. Szerkesztendő a főpont (C1)! 

12. Adott egy P pont centrális képe (P’) és lépsíkrendezője. Szerkesszük meg a képsíkon lévő merőleges 

vetületét, ha képsíkrendezője: a) -4 cm, b) 5 cm! 

13. A képsíkrendezők második törvényének alkalmazásával ábrázoljunk egy képsíkon álló, 4 cm oldalélű 

kockát! 

14. A képsíkrendezők második törvényének felhasználásával ábrázoljuk azt a 3x4x5 cm méretű téglatestet, 

amelyiknek 4x5 cm-es lapja a képsíkra illeszkedik, és a téglatest: a) a képsík előtt van, b) a képsík mögött 

helyezkedik el! 

15. A képsíkrendezők második törvényének alkalmazásával ábrázoljuk azt az adott méretű szabályos 

négyoldalú gúlát, amelyiknek alaplapja 2 cm távolságra van a képsíktól, az alapnégyzet éle 4 cm, magassága 

3 cm! 

16. Adott egy képsíkkal párhuzamos S sík és egy e egyenes. Szerkesszük meg a döféspontot abban az 

esetben, amikor az egyenes: a) képsíkra merőleges, b) centrális vetítősugár, c) általános helyzetű! 

17. Adott egy képsíkkal párhuzamos S sík és egy A sík. Szerkesszük meg a két sík metszésvonalát abban az 

esetben, amikor az A sík: a) képsíkra merőleges, b) centrális vetítősík, c) általános helyzetű! 

18. Monge- féle képeivel adott egy első képsíkon álló kocka és a vetítés C centruma. Készítsük el a 

perspektív képet abban az esetben, amikor: a) a perspektíva K képsíkja azonos a felülnézet K1 képsíkjával, b) 

a perspektíva K képsíkja azonos az elölnézet K2 képsíkjával! 

19. Monge- féle képeivel adott egy első képsíkon álló szabályos négyoldalú gúla és a vetítés C centruma. 

Készítsük el a perspektív képet abban az esetben, amikor: a) a perspektíva K képsíkja azonos a felülnézet K1 

képsíkjával, b) a perspektíva K képsíkja azonos az elölnézet K2 képsíkjával! 

20. Monge- féle képeivel adott a vetítés C centruma, és egy második képsíkon álló, adott méretű szabályos 

négyoldalú csonkagúla (alapéle 6 cm, fedőéle 4 cm, magassága 5 cm). A képsíkrendezők második 

törvényének alkalmazásával készítsük el a perspektív képet abban az esetben, amikor: a) a perspektíva K 

képsíkja azonos a felülnézet K1 képsíkjával, b) a perspektíva K képsíkja azonos az elölnézet K2 képsíkjával! 

2.10. 6.2.10 „Önellenőrző” feladatok 

Ezeket a feladatokat azért tűztük ki ebben az „ábrás” formában, mert gyakran találkozunk azzal a problémával, 

hogy szerkesztési gyakorlattal még nem rendelkező hallgatók által felvett alapadatok olyan megoldásra 

vezetnek, melynek szerkesztése nem fér ki a lapra. 

A feladatsorból az ábrákat digitálisan kimásolva, kb. 1,5-szeres méretre felnagyítva, egy A4-es lap közepére 

kinyomtathatunk olyan feladatokat, melyeknek megoldása (helyes szerkesztés esetén) biztosan kifér a papírra. 

Ügyeljünk arra, hogy a nyomtatás „torzításmentes” legyen, mert csak így garantálható a fentebb említett 

gyakorlati probléma elkerülése. A feladatok 2-3 alapszerkesztéssel megoldhatók, ezért megoldásukat nem 

közöljük. 

1. Adjon meg egy olyan f egyenest, amelyik az adott e egyenest az R pontban metszi! 
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1. ábra 

1. A megadott adatokból szerkesszen az adott az S síkra illeszkedő ABCD paralelogrammát! 

 
2. ábra 

1. Adott az S sík, egy rá nem illeszkedő C pont. Illesszen a C pontra két olyan egyenest, amelyek párhuzamosak 

az adott síkkal! 

 
3. ábra 

1. Adott az S síkon egy f egyenes és egy C pont (C nem illeszkedik f egyenese). Illesszen a C pontra egy S2 

síkot úgy, hogy az párhuzamos legyen az f egyenessel, és nyomvonala az N2 nyompontra illeszkedjen! 
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4. ábra 

1. Adjon meg egy olyan f egyenest, amelyik az adott e egyenest az R pontban metszi, és párhuzamos a g 

egyenessel! 

 
5. ábra 

1. Adott az S sík, egy rá nem illeszkedő C pont. Illesszen a C pontra S-sel párhuzamos S2 síkot! 

 
6. ábra 

1. Adott az ABCD paralelogramma. Az alábbi adatokból „rekonstruálja” a paralelogrammát, majd szerkessze 

meg az ABCD paralelogramma síkjának és az S síknak a metszésvonalát! 
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7. ábra 

1. Adottak a P és R pontok a tartóegyeneseikkel. Szerkessze meg a két pontot összekötő egyenest! 

 
8. ábra 

1. Adott az alábbi centrális axiális kollineáció. Szerkessze meg az ABC háromszög képét! 

 
9. ábra 

1. Az alábbi adatokból „rekonstruálja” az ABC háromszög hiányzó oldalegyenesét, majd szerkessze meg a 

háromszög síkjának az f egyenessel alkotott döféspontját! Jelölje az f egyenes láthatóságát! 
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10. ábra 

1. Adott az ABC háromszög AB oldalegyenese, valamint a C csúcs. Szerkessze meg a BC oldalegyenest! 

 
11. ábra 

1. Adott az alábbi centrális axiális kollineáció. Szerkessze meg az ABCD paralelogramma képét! 
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12. ábra 

1. Adott az e egyenes, és rajta P pont. Határozza meg azt az S síkot, amelyik illeszkedik a P pontra és 

merőleges az e egyenesre! 

 
13. ábra 

1. Adott az S síkra illeszkedő ABC háromszög. Képsíkba forgatással határozza meg a magasságpontját! 

 
14. ábra 
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1. Adott az S sík és rajta P pont. Határozza meg azt az e egyenest, amelyik illeszkedik a P pontra és merőleges 

az S síkra! 

 
15. ábra 

1. Adott az S síkon az AB szakasz. Szerkesszen ebben a síkban AB oldalú szabályos háromszöget! Elegendő egy 

megoldás szerkesztése. 

 
16. ábra 

1. Határozza meg a két kitérő egyenes távolságát! 

 
17. ábra 

1. Szerkesszen az adott AB szakasz egyenesére illeszkedő 30o-os képsíkszögű síkot (egy megoldás elég), majd 

határozza meg az AB szakasz valódi hosszát! 
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18. ábra 

1. Határozza meg a P pont és az [e;f] sík távolságát! 

 
19. ábra 

1. Adott S sík és rajta egy P pont. Szerkesszen az adott síkban a P pontra illeszkedő 30o-os képsíkszögű 

egyenest (elég egy megoldás), majd mérjen fel erre az egyenesre egy 2 cm hosszúságú szakaszt (itt is elég 

egy megoldás)! 

 
20. ábra 
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1. Adott az S síkon az e egyenes és a P pont (P illeszkedik a síkra, de nem illeszkedik az egyenesre). Szerkessze 

meg a síkon azokat az egyeneseket, amelyek illeszkednek a P pontra, és az e egyenessel 60o-os szöget zárnak 

be! 

 
21. ábra 

1. Határozza meg az e egyenesre illeszkedő 45o-os képsíkszögű S2 sík és az adott S sík hajlásszögét! (Elég egy 

megoldást megszerkeszteni!) 

 
22. ábra 

1. Adott az S síkon az e egyenes és a P pont (P illeszkedik a síkra, de nem illeszkedik az egyenesre). 

Szerkesszen egy olyan derékszögű háromszöget, melynek átfogója az e egyenesen van, egyik csúcsa a P, és 

hegyesszögei 30o illetve 60o-osak! (Elég egy megoldást megszerkeszteni!) 
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23. ábra 

1. Adott az S és az U sík, valamint az U síkban egy P pont. Vegyen fel az U síkban egy olyan egyenest, mely 

30o-os képsíkszögű és áthalad a P ponton. Határozza meg az így kapott egyenesnek az adott S síkkal bezárt 

szögét! (Elég egy megoldást megszerkeszteni!) 

 
24. ábra 

3. 6.3 Centrális projekció MEGOLDÁSOK 

3.1. 6.3.1 Térelemek ábrázolása (Megoldások) 

Az ebben a részben kitűzött feladatok alapszerkesztések, melyeket a jegyzet tartalmaz. Gyakorlás, és a 

szerkesztési rutin megszerzése céljából fontos, hogy ezeket a feladatokat nagy biztonsággal tudjuk megoldani. 

3.2. 6.3.2 Helyzetgeometriai feladatok (Megoldások) 

1. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

2. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

3. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

4. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

5. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

6. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

7. A három síkbeli pont felvétele nem lehet gond (alapfeladat), a háromszög képének megrajzolása viszont már 

nem olyan egyszerű, mint minden más ábrázolási eljárás esetén láttuk. A képet vizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy az A’C’ és B’C’ szakaszok metszik a sík irányvonalát, ezért ezen képi metszéspontokhoz a valóságban 

végtelen távoli pontok tartoznának, ami lehetetlen, hiszen a háromszög oldalai véges szakaszok. Ha a térben 

vizsgálódunk, megállapíthatjuk, hogy a térbeli AC és BC szakaszok metszik az eltűnési síkot egy R illetve S 

pontban. Ezen pontok képe a végtelenbe kerül. Tehát az ABC térbeli háromszöget az eltűnési sík egy nem 

látható RSC háromszögre, és egy látható RSBA négyszögre bontja. Az előbb említett (végtelenbe nyúló) képi 

idomok között helyezkedik el az A’B’C’ véges háromszög, amely nem tartozik a térbeli ABC háromszög 

képéhez. 
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25. ábra 

1. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

2. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

3. A 7. feladat megoldásánál ismertetett okok miatt a háromszög képének nem lehet pontja a sík irányvonalán. 
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26. ábra 

1. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

2. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

3. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

4. A b) rész megoldását közöljük: Az R sík egy pontjának meghatározzuk a képsíkrendezőjét, amely azonos a 

képsíktól való távolságával. A metszésvonal az S síknak egy olyan fővonala lesz, amelynek a képsíktól való 

távolsága megegyezik az R síknak a képsíktól való távolságával. 

5. A párhuzamos nyomvonalú síkok metszésvonala a két síknak egy közös fővonala lesz. A metszésvonal egy 

pontját úgy nyerjük, hogy egy tetszőleges S síkkal elmetsszük az adott A és B síkot. A kapott a és b 

metszésvonalak M metszéspontja mind a két adott síknak eleme, ezért a keresett metszésvonalnak ( ami 

fővonal) egy pontja lesz. 

6. Előbb oldjuk meg az előbbi (15.) feladatot! 

7. Az A sík nyomvonalának az irányvonalától való távolsága megegyezik a B sík nyomvonalának az 

irányvonalától való távolságával. A két nyomvonal (és ezért a két irányvonal) nem lehet egymás mellett. A 

metszésvonal – bár létezik -, a képe „eltűnik”! 

8. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

9. A b) rész megoldását közöljük: Előbb meghatározzuk az S síknak a képsíktól való távolságát. Ez megegyezik 

valamely pontjának a képsíkrendezőjével. Meghatározzuk az e egyenesnek azt a D pontját, amelynek a 

képsíkrendezője azonos az előbb nyert értékkel. (Az így nyert D pont lesz a döféspont.) 

10. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

11. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

12. Szerkesztési lépések: a) Felvesszük az A pontra illeszkedő, e egyenessel párhuzamos f egyenest. b) 

Meghatározzuk az f egyenesnek az A síkkal alkotott D döféspontját, amely a paralelogramma D csúcsa lesz. 
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c) Megszerkesztjük az e egyenesnek az A síkkal alkotott C döféspontját (C csúcsa lesz a 

paralelogrammának). d) Felvesszük az A pontra illeszkedő, AC egyenessel párhuzamos g egyenest. Ez 

kimetszi az e egyenesből a hiányzó B csúcsot. 

13. A megoldás lépései: a) Meghatározzuk a P=[A,e] sík nyomvonalát és irányvonalát. b) Megszerkesztjük 

az A és P síkok m metszésvonalát. c) Felvesszük az A pontra illeszkedő m egyenessel párhuzamos f egyenest. 

d) Kijelöljük a paralelogramma B csúcsát az f és e egyenesek metszéspontjában. e) A D csúcsot az e és m 

egyenesek metszéspontjában nyerjük. f) Felvesszük a B csúcsra illeszkedő AD egyenessel párhuzamos g 

egyenest. g) Kijelöljük a hiányzó C csúcsot a g és m egyenesek metszéspontjában. 

14. Megoldási lépések: a) Előbb az A és B pontok összekötő e egyenesének meghatározzuk a nyompontját 

és iránypontját. b) Meghatározzuk a C pontra illeszkedő, AB egyenessel párhuzamos f egyenes nevezetes 

pontjait. c) Az [e,f] sík lesz a három pont közös síkja. 

15. Szerkesztési lépések: a) Megszerkesztjük a [P,e] sík nevezetes vonalait. b) Meghatározzuk az f 

egyenesnek a [P,e] síkkal alkotott F metszéspontját. c) A PF egyenes metszi az e egyenest, mert mindkettő 

illeszkedik a [P,e] síkra. d) A PF egyenesnek ábrázoljuk a nevezetes pontjait. Ez az egyenes a keresett 

transzverzális. 

16. A megoldás lépései: a) Meghatározzuk az adott síkok m metszésvonalát. b) Felvesszük a P pontra 

illeszkedő, m egyenessel párhuzamos e egyenest. 

17. Megoldási lépések: a) Megszerkesztjük bármely két síknak az m metszésvonalát. b) Meghatározzuk az 

m egyenesnek a harmadik síkkal alkotott M metszéspontját, amely a megoldás lesz. 

18. Szerkesztési lépések: a) Mivel az f egyenes párhuzamos a keresett E síkkal, ezért az E sík irányvonala 

átmegy a Q’f irányponton. Tehát az E sík irányvonala e két egyenes iránypontját összekötő egyenes lesz. b) 

Az E sík nyomvonalát az e egyenes nyompontjára illeszkedő, az előbb nyert irányvonallal párhuzamosan 

vesszük fel. 

19. A megoldás lépései: a) A keresett S sík párhuzamos lesz azzal a két párhuzamos síkkal, amelyek az 

adott egyenesekre illeszthetők (a kitérő egyenesek láthatóságát ezek segítségével állapítjuk meg). Az S sík 

irányvonala ezért a két egyenes iránypontját összekötő egyenes lesz. b) Megadjuk az S sík nyomvonalát, 

figyelembe véve, hogy a sík tartalmazza a P pontot. 

20. Megoldási lépések: a) Felvesszük a P pontra illeszkedő, S síkkal párhuzamos R síkot. b) 

Megszerkesztjük az e egyenesnek az R síkkal alkotott M metszéspontját. c) Meghatározzuk a PM=f egyenes 

nevezetes pontjait. 

21. Szerkesztési lépések: a) Az egyik egyenesen – legyen ez a g egyenes – tetszőlegesen felveszünk egy P 

pontot. b) Megszerkesztjük a [P,e] és [P,f] síkok nyomvonalát és irányvonalát. c) Meghatározzuk az előbbi 

síkok metszésvonalát, amely a keresett t egyenes lesz. Megjegyzés: Mivel a P pontot a g egyenesen 

tetszőlegesen vettük fel, ezért a feladatnak végtelen sok megoldása van. 

3.3. 6.3.3 A sík leforgatása nélkül megoldható metrikus feladatok 
(Megoldások) 

1. Szerkesztési lépések: a) Felvesszük az S síknak két fővonalát, és az egyiken tetszőlegesen kijelöljük a 

téglalap A és B csúcspontját. b) Megszerkesztjük az S sík esésvonalainak közös iránypontját. c) Felvesszük a 

sík A és B pontjaira illeszkedő esésvonalait, amelyek a másik fővonalból kimetszik a téglalap C és D csúcsait. 

2. Lásd az előbbi feladatot. A képsíkkal párhuzamos oldalak hosszát a Geometria II. jegyzet 51. ábrája alapján, 

az esésvonalakra illeszkedő 2 cm-es oldalak hosszát osztópont segítségével ábrázoljuk. 

3. A megoldás lépései: a) Felvesszük az S síknak egy tetszőleges h esésvonalát. b) A h esésvonal az e és f 

fővonalakból kimetszi a négyzet A és B csúcsát. c) Osztóponttal meghatározzuk az A és B pontok távolságát, 

amely az adott két fővonal távolsága, egyben a keresett négyzet oldalának valódi nagysága. d) Az előbbi 

távolságot (a Geometria II. jegyzet 51. ábrája alapján) a fővonalakra „felrakva” nyerjük a négyzet C és D 

csúcsait. 
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4. Megoldási lépések: a) Az S síknak egy tetszőleges fővonalára 3 cm-t felrakva nyerjük a háromszög C és B 

csúcsait. b) Ábrázoljuk a sík C pontjára illeszkedő e esésvonalát. c) Az esésvonalra, a C pontból, osztóponttal 

felrakjuk az A csúcsot úgy, hogy a valóságban a CA szakasz hossza 4 cm legyen. 

5. Szerkesztés: a) Meghatározzuk a két pont közös egyenesét. b) Megszerkesztjük – osztóponttal – az AB 

szakasz valódi nagyságát. c) Az előbb nyert valódi nagyságot a P0 és R0 pontokkal három egyenlő részre 

osztjuk. d) Az osztópontból a P0, R0 pontokat a képre vetítve nyerjük az említett pontok képeit. 

6. Az első két lépés megegyezik az előbbi feladat a) és b) pontjában közöltekkel. c) Az AB szakasz valódi 

nagyságát 5 egyenlő részre osztjuk, majd itt P0-laljelöljük azt a pontot, amelyre A0P0:P0B0=2:3 arány teljesül. 

d) Megegyezik az előbbi feladat d) pontjával. 

7. Megoldási lépések: a) Előbb – a 2. feladatban ismertetett módon – az S síkban ábrázolunk egy olyan TRDC 

téglalapot, amelyiknek TR=DC oldalai 3 cm-esek és párhuzamosak a képsíkkal. A TC=RD oldalai pedig 

4 cm-esek. b) A TR pontokon áthaladó fővonalra (a téglalapon kívül) 1,5-1,5 cm-t felrakva kapjuk a 

szimmetrikus trapéz A és B csúcsait. 

8. A két pont közös egyenesének meghatározása (alapszerkesztés), majd a képsíkszög meghatározása (szintén 

alapszerkesztés) szükséges. 

3.4. 6.3.4 Térelemek képsíkszögével kapcsolatos feladatok 
(Megoldások) 

1. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

2. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

3. Alapszerkesztések egyszerű alkalmazása. 

4. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

5. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

6. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

7. Megoldási lépések: a) Az S sík tetszőleges fővonalára „felrakunk” egy 5 cm-es szakaszt. Így nyerjük a trapéz 

alapjának A és B csúcsait. b) Dőléskúpok alkalmazásával felvesszük a sík A illetve B pontjára illeszkedő 30o 

illetve 45o-os képsíkszögű egyeneseit. c) Az S síkot képsíkba forgatjuk (az előbb említett elemeivel), 

forgatottban megoldjuk a feladatot (megszerkesztjük a trapézt), majd a kapott eredményt (C és D csúcsokat) 

visszaforgatjuk. 

8. Az előbbi feladat a), b) és c) pontjaiban ismertetett szerkesztési lépések itt is eredményesen alkalmazhatóak. 

A c) pontban leírt forgatást itt mellőzhetjük. Ebben az esetben egy tetszőleges esésvonalra osztóponttal 

„felrakjuk” a magasságot, majd az ilyen távolságra lévő fővonalat felvéve a b) pontban nyert szárak 

egyeneséből metszéspontként nyerjük a trapéz C és D csúcsait. 

9. Lásd az előbbi két feladatot. 

10. Szerkesztés: a) Az adott sík egy tetszőleges fővonalára „felrakjuk” az 5 cm-t. Így nyerjük az alap A és 

B csúcsait. b) Dőléskúp felhasználásával ábrázoljuk a sík A pontjára illeszkedő 30o-os képsíkszögű f 

egyenesét. c) Az előbb nyert f egyenesre, osztópont segítségével felrakjuk a 4 cm-t. Így nyerjük a háromszög 

hiányzó C csúcsát. 

11. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

12. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

13. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 

14. A feladat a dőléskúp alkalmazásával oldható meg. 
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15. A megoldás lépései: a) Az e egyenesre illesztünk egy 45o-os képsíkszögű R síkot. b) Az R síkot 

képsíkba forgatjuk. Az adott két pont forgatottja megadja a rombusz oldalainak valódi nagyságát (dAB). c) A 

forgatottban felvesszük a rombuszt úgy, hogy a C csúcs az R sík nyomvonalára illeszkedjen. d) A kapott 

eredményt visszaforgatjuk. 

16. Szerkesztési lépések: a) Az e egyenesre illesztünk egy 60o-os képsíkszögű N síkot. b) Az N síkot 

képsíkba forgatjuk. c) Forgatottban felvesszük a négyzetet. d) Az előbbi négyzetet visszaforgatjuk. 

17. Lásd az előbbi feladatot. 

18. Lépések: a) Megadjuk az  képsíkszögű egyenesek iránypontjainak mértani helyét (dőléskúp). b) 

Mivel f párhuzamos az A síkkal, ezért az f egyenes iránypontja illeszkedik az A sík irányvonalára. (végtelen 

sok megoldás!) c) Az f egyenes nyompontjának meghatározásakor biztosítani kell, hogy a P ponton átmenjen 

az f egyenes. 

3.5. 6.3.5 Merőleges térelemekkel kapcsolatos feladatok 
(Megoldások) 

1. A P pont az n egyenes nyompontja lesz. 

2. Az n egyenes párhuzamos lesz a képsíkkal, ezért iránypontja (és egyben nyompontja) az M sík irányvonalára 

merőleges egyenes végtelen távoli pontja. 

3. A megoldás lépései: a) Felvesszük az A pontra illeszkedő, S síkra merőleges n egyenest. Ez lesz a háromszög 

A csúcsára illeszkedő magasságvonalának egyenese. b) Meghatározzuk az n egyenesnek az S síkkal alkotott 

T döféspontját. Ez lesz az előbbi magasságvonal talppontja. c) Felveszünk az S síkban egy T pontra 

illeszkedő a egyenest (végtelen sok megoldás). d) Az a egyenesen tetszőlegesen kijelöljük a B és C csúcsait. 

4. Szerkesztési lépések: a) A P pontból az S síkra merőleges n egyenest állítunk. b) Meghatározzuk az n 

egyenesnek az S síkkal alkotott D döféspontját. c) Az n egyenesre, a D pontból felmérjük – osztóponttal – a 

PD távolságot. Így nyerjük a P pont P* tükörképét. 

5. A megoldás lépései: a) Az e egyenesnek felvesszük egy tetszőleges P pontját, majd ezt – az előbbi feladatban 

leírtak szerint – tükrözzük az S síkra. A tükörkép legyen P*. b) Meghatározzuk az e egyenesnek az S síkkal 

alkotott M metszéspontját. Ennek tükörképe önmaga, azaz M=M*. c) Az egyenes tükörképe e*=P*M* egyenes 

lesz. 

6. Megoldási lépések: a) Felvesszük az A pontra illeszkedő, S síkra merőleges n egyenest. b) Meghatározzuk az 

n egyenesnek az S síkkal alkotott T metszéspontját. c) Osztóponttal meghatározzuk az A, T pontok távolságát. 

Ez lesz a keresett szabályos háromszög magassága. d) A magasság ismeretében (külön ábrán) 

megszerkesztjük a háromszög oldalának valódi nagyságát. (esetleg számítással is meghatározhatjuk: 

). e) Az S síkban felveszünk egy T pontra illeszkedő a egyenest. f) Az a egyenesre (osztóponttal), a 

T pontból mind a két irányba felmérjük a háromszög oldalának a felét. Így nyerjük a hiányzó B és C 

csúcsokat. 

7. A szerkesztés lépései: a) Az S sík tetszőleges A pontjából merőlegest állítunk a síkokra, majd ennek 

megszerkesztjük az R síkkal alkotott D döféspontját. b) Osztóponttal meghatározzuk az AD távolságot. Ez 

lesz a négyzet oldala. c) Felvesszük az S sík A pontjára illeszkedő e és az R sík D pontjára illeszkedő f 

egyenesét úgy, hogy ezek párhuzamosak legyenek. d) Az e és f egyenesre (osztóponttal) az A illetve a D 

pontból felmérjük a b) pontban megszerkesztett távolságot. Így nyerjük a négyzet hiányzó B illetve C 

csúcsait. 

8. Ez a feladat az előbbi feladatnak eggyel több feltételt előíró változata. Ezért a megoldás a), b) és d) lépései 

megegyeznek az ott leírtakkal. A c) lépés annyiban módosul, hogy a párhuzamos egyenesek közös 

iránypontját nem tetszőlegesen jelöljük ki a síkok közös irányvonalán, hanem dőléskúp alkalmazásával 

biztosítjuk a 30o-os képsíkszöget. 
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9. Megoldási lépések: a) Felveszünk egy olyan H síkot, amely illeszkedik az S pontra és merőleges az adott t 

egyenesre. b) A H síkot képsíkba forgatjuk. Forgatottban felvesszük a 4 cm-es oldalélű szabályos 

háromszöget úgy, hogy súlypontja az (S) legyen, majd ezt visszaforgatjuk. 

10. Szerkesztés: a) Felveszünk egy O pontra illeszkedő, f egyenesre merőleges H síkot. b) Meghatározzuk 

az e egyenesnek a H hatszög síkjával alkotott A metszéspontját. Ez lesz a hatszög egyik csúcsa. c) A H síkot 

képsíkba forgatjuk. (Az O és A pontokat szintén.) Forgatottban felvesszük a hatszög hiányzó csúcsait, majd a 

kapott eredményt visszaforgatjuk. 

11. A megoldás lépései: a) Felveszünk egy A pontra illeszkedő, e egyenesre merőleges H síkot. b) 

Megszerkesztjük az e egyenesnek a H síkkal alkotott O metszéspontját. Ez lesz a hatszög középpontja. c) A 

H síkot képsíkba forgatjuk. (Az O és A pontokat szintén.) Forgatottban felvesszük a hatszög hiányzó csúcsait, 

majd a kapott eredményt visszaforgatjuk. 

3.6. 6.3.6 Sík képsíkba forgatása (Megoldások) 

1. A feladatban szereplő síkot képsíkba kell forgatni. A forgatottban megoldjuk a kitűzött szerkesztést, majd a 

kapott eredményt visszaforgatjuk. 

2. Lásd az előbbi feladatot. 

3. Lásd az első feladatot. 

4. Lásd az első feladatot. 

5. Megoldási lépések: a) Meghatározzuk az [A,e] sík nyomvonalát és irányvonalát úgy, hogy előbb „leváltjuk” 

az A pont tartóegyenesét egy olyan f egyenessel, amely párhuzamos az e-vel. A párhuzamos egyenesek 

nyompontjait összekötve kapjuk a közös sík nyomvonalát....stb.. b) Az előbb meghatározott közös síkot 

képsíkba forgatjuk. c) Forgatottban megoldjuk a feladatot, majd visszaforgatjuk. 

6. Lásd az előző feladat megoldását. 

7. Lásd az 5. feladat megoldását. 

8. Ez a feladat csak annyiban különbözik az előbbiektől, hogy itt a forgatáshoz szükséges centrális kollineáció 

C0 centruma rá kell, hogy essen a distanc körre! (Mivel a C0 a térbeli centrum q’ irányvonal körüli képsíkba 

forgatottja!) 

9. Lásd az előző feladat megoldását. 

10. Ez a feladat vetítősík képsíkba forgatásával oldható meg. Ez abban különbözik az előbbiektől, hogy a 

forgatásnál használatos centrális kollineációnak itt azon speciális esete áll fenn, amikor a centrális kollineáció 

tengelye és ellentengelye egybeesik. A szerkesztés menete a 11. feladat megoldását tartalmazó következő 

ábrából leolvasható: 
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27. ábra 

1. Lásd a 10. feladat megoldásának elvét (27. ábra). 

2. Lásd az előző feladatok megoldásának elvét. 

3. Legyen E az adott e képsíkkal párhuzamos egyenes tartópontja. A szerkesztés menete a következő: a) 

Megszerkesztjük az A, E pontok közös f egyenesének Nf nyompontját és Q’f iránypontját. b) Az [A,e] sík 

nyomvonala illeszkedik az Nf pontra, irányvonala pedig a Q’f iránypontra, továbbá az [A,e] sík nyomvonala 

és irányvonala párhuzamos az adott e egyenes képével, mivel az „e” egyenes (lévén képsíkkal párhuzamos) 

fővonala az [A,e] síknak. c) Leforgatjuk az [A,e] síkot a képsíkba, forgatottban megoldjuk a feladatot, majd 

visszaforgatjuk. 

4. A feladat megoldásának lépései megegyeznek az előbbi feladatnál közöltekkel. 

3.7. 6.3.7 Metrikus feladatok (Megoldások) 

3.7.1. 6.3.7.1 A) Térelemek hajlásszögével kapcsolatos feladatok (Megoldások) 

1. A feladat megoldása lényegében a 9. alapszerkesztés alkalmazásával megoldható. 

2. A feladat megoldása a 9. alapszerkesztésen alapul. 

3. Lásd az előbbi két feladat megoldását. 

4. Lásd az 1. feladat megoldását. 

5. A keresett szög azonos a nyomvonalak által bezárt szöggel. 

6. Szerkesztési lépések: a) Felveszünk egy mind a két síkra merőleges V centrális vezérsíkot. b) Meghatározzuk 

a vezérsíknak az adott síkokkal alkotott metszésvonalait. A vezérsík az A síkból egy a, a B síkból egy b 

esésvonalat metsz ki. c) A vezérsík képsíkba forgatásával meghatározzuk a két esésvonal által bezárt szöget 

(C0∠= ), amely azonos a két sík hajlásszögével (lásd a következő ábrát). 
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28. ábra 

1. A feladat megoldása az előbbi szerkesztés (28. ábra) alapján a következő: a) Felveszünk egy olyan V 

centrális vezérsíkot, amely merőleges az A síkra. b) Meghatározzuk a V síknak az A síkkal alkotott 

metszésvonalának Q’a iránypontját. c) A V vezérsíkot képsíkba forgatjuk. d) Az előbbi ábrán -val jelölt 

szög helyébe az adott (60o, 45o, 30o) szöget másoljuk a C0 pontban. e) Az előbbi szög szára a vezérsík 

irányvonalából kimetszi a Q’b iránypontot. f) A Q’b pontból a q’V irányvonalra merőlegesen felvesszük a 

keresett B sík irányvonalát. 

2. Mielőtt e feladat megoldásába kezdünk, oldjuk meg az előbbi két feladatot. A megoldás lépései az előbbi 

feladatok illetve ábra alapján a következők: a) Felveszünk egy olyan V centrális vezérsíkot, amely merőleges 

az A síkra. b) Meghatározzuk a V síknak az A síkkal alkotott metszésvonalának Q’a iránypontját. c) A V 

vezérsíkot képsíkba forgatjuk. d) Az előbbi ábrán -val jelölt szög helyébe az ezen feladatban megadott 

szöget másoljuk a C0 pontban. e) Az előbbi szög szára a vezérsík irányvonalából kimetszi a Q’b iránypontot. 

f) A Q’b pontból a q’V irányvonalra merőlegesen felvesszük a B sík irányvonalát, a q’B egyenest. g) A P pont 

tartóegyenesét „leváltjuk” egy olyan g egyenessel, amelyiknek az iránypontja az előbb nyert q’B irányvonalon 

van. h) A g egyenes Na nyompontján át a q’B irányvonallal párhuzamosan felvesszük a keresett B sík nB 

nyomvonalát. 

3.7.2. 6.3.7.2 B) Térelemek távolságával kapcsolatos feladatok 

1. Először határozzuk meg a két pont közös egyenesét, majd egy ehhez tartozó osztóponttal szerkesszük meg a 

két pont távolságát. 

2. Előbb határozzuk meg a [P,e] sík nyomvonalát és irányvonalát, majd e síkot képsíkba forgatva a forgatottban 

megkapjuk a távolság valódi nagyságát. 

3. Lásd az előző feladat megoldását. 

4. a) A nyompontok távolsága megegyezik a két egyenes távolságával. b)-c) Előbb meghatározzuk a 

párhuzamos egyenesek közös síkját, majd e síkot képsíkba forgatva a forgatottban a távolság valódi 

nagyságát nyerjük. 

5. a) A nyomvonalak távolsága megegyezik a síkok távolságával. b) Meghatározzuk a tartópontok képsíktól 

való távolságát (a képsíkrendezők második törvényét felhasználva), majd vesszük a rendezők különbségét. c) 

Lásd a Geometria II. jegyzetet. 
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6. Két kitérő egyenes (e és f) távolsága megegyezik azon két párhuzamos sík (E és F) távolságával, amelyek 

egy-egy adott egyenesre illeszthetők. E síkok közös irányvonala az iránypontok összekötő egyenese lesz, 

nyomvonalaik pedig az egyenesek megfelelő nyompontjára illeszkednek. A párhuzamos síkok távolságának 

egyszerű szerkesztése a Geometria II. jegyzetben megtalálható. 

7. Előbb az e egyenesre illesszünk egy adott S síkkal párhuzamos R síkot. Ezzel a feladatot visszavezettük 

párhuzamos síkok távolságára, amely szerkesztés a Geometria II. jegyzetben megtalálható. 

8. Előbb a P pontra illesszünk egy adott S síkkal párhuzamos R síkot. E két párhuzamos sík távolsága 

megegyezik a keresett pont-sík távolsággal. A párhuzamos síkok távolságára vonatkozó szerkesztés 

megtalálható a Geometria II. jegyzetben. Megjegyzés: A távolság visszavezethető két pont távolságára is, ha 

előbb az adott P pontból normálist állítunk a síkra, majd megszerkesztjük a normálisnak az S síkkal alkotott 

D döféspontját. (Ez utóbbi szerkesztés munkaigényesebb.) 

9. Szerkesztési lépések: a) Megszerkesztjük a két sík m metszésvonalát. b) A H síkot (és az arra illeszkedő ABC 

háromszöget és az m metszésvonalat) képsíkba forgatjuk. c) A forgatottban megvizsgáljuk, hogy a 

háromszögnek melyik csúcsa van a metszésvonalhoz a legközelebb. (Ha a metszésvonal metszi a 

háromszöget, akkor a távolság 0!) Amelyik csúcs legközelebb van a metszésvonalhoz, az van legközelebb az 

S síkhoz is. d) Meghatározzuk a metszésvonalhoz legközelebb lévő pontnak az S síktól való távolságát. Ez 

lesz a háromszögnek az S síktól mért távolsága. 

3.8. 6.3.8 Perspektíva (Megoldások) 

1. Ez a feladat a Geometria II. jegyzet 67. ábrája alapján (mivel itt csupán a test méretei változtak) megoldható. 

2. Lásd az előbbi feladat megoldását. 

3. Lásd az 1. feladat megoldását. 

4. Az eredeti alapsíkot 2 cm-rel „megemelve” új alapsíkot állítunk be. Az új a* alapvonal az eredeti „a” 

alapvonal fölött lesz 2 cm-rel. Ezt felhasználva végezzük el a szerkesztést. 

5. A szerkesztés menete: a) Előbb készítsük el a perspektív képét egy alapsíkon álló olyan négyzetes hasábnak, 

amelyik alapnégyzetének éle 4 cm, magassága 5 cm. b) Ábrázolunk egy olyan alapsíkra illeszkedő, 8 cm-es 

oldalélű négyzetet, amelyiknek a belsejében helyezkedik el az előbbi négyzetes hasáb alaplapja úgy, hogy a 

két négyzet minden szimmetriatengelye közös. c) Az előbbi négyzet csúcsait összekötve a négyzetes hasáb 

fedőlapjával, az adott méretű csonkagúla perspektív képét nyerjük. 

6. A megoldás lépései: a) Ábrázolunk egy alapsíkra illeszkedő 4 cm oldalélű négyzetet. b) A négyzet O 

középpontján át (az O pont képét az átlók képének metszéspontjában nyerjük), az alapvonalra merőlegesen 

felvesszük a testmagasság egyenesét, amely egy képsíkkal párhuzamos egyenes lesz (nyompont, iránypont a 

végtelenben, tartópont az O pont). c) Felvesszük egy olyan S sík nyomvonalát, amelyiknek az előbbi egyenes 

egy fővonala. Ezt a nyomvonalat a képsíkból egy olyan sík metszi ki, amelyik a gúla alapnégyzetét vagy 

átlósan, vagy középvonalban metszi d) A magasságvonal egyenesére (képsíkkal párhuzamos egyenesre) az O 

pontból „felrakjuk” a tőle (valóságban) 8 cm-re lévő M pontot. e) Az M pontot az alaplap csúcsival 

összekötve a gúla perspektív képét kapjuk. 

7. A szerkesztés menete: a) Ábrázolunk egy alapsíkra illeszkedő 7 cm oldalélű szabályos háromszöget. b) Az 

alapháromszög középpontját jelöljük O-val. Ennek a képét is határozzuk meg. c) Ábrázoljuk az O pontra 

illeszkedő, alapvonalra merőleges m egyenest. Ez lesz a testmagasság egyenese. d) Külön ábrán 

megszerkesztjük (vagy számolással meghatározzuk) a 7 cm-es oldalélű szabályos tetraéder testmagasságát, 

majd ezt az m egyenesre „felrakva” nyerjük a tetraéder hiányzó 4. csúcsának perspektív képét. 

8. Ez a feladat – szerkesztés szempontjából – megegyezik az előbbivel. Ez annyival egyszerűbb, hogy itt a 

testmagasság adott. 

9. Ez a feladat az 1. és a 6. feladat megoldása alapján egy kis plusz ötlet hozzáadásával megoldható. A 

szerkesztést az olvasóra bízzuk. 

3.9. 6.3.9 A képsíkrendezők törvényeinek alkalmazása 
(Megoldások) 
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1. A feladat a képsíkrendezők törvényeit felhasználó egyszerű alapszerkesztések ismeretében megoldható. 

2. A feladat a képsíkrendezők törvényeit felhasználó egyszerű alapszerkesztések ismeretében megoldható. 

3. A képsíkrendezők törvényeinek (alapszerkesztések) egyszerű alkalmazása. 

4. A képsíkrendezők törvényeinek (alapszerkesztések) egyszerű alkalmazása. 

5. A képsíkrendezők törvényeinek (alapszerkesztések) egyszerű alkalmazása. 

6. A képsíkrendezők törvényeinek (alapszerkesztések) egyszerű alkalmazása. 

7. Meghatározzuk a két egyenes tartópontjának képsíkrendezőjét, majd vesszük a képsíkrendezők 

különbségének abszolút értékét. 

8. A megoldás lépései: a) Megszerkesztjük az e egyenes képsíktól való távolságát (tartópontjának 

képsíkrendezőjét). Legyen ez xe. b) Meghatározunk az f egyenes képén egy olyan F pontot (általános helyzetű 

tartóegyenesével), amelyiknek a képsíkrendezője xe+3 illetve xe-3 cm legyen. Ez az F pont lesz az f egyenes 

tartópontja. 

9. A feladat a képsíkrendezők II. törvényét felhasználó egyszerű alapszerkesztések alkalmazásával megoldható. 

10. Lásd az előbbi feladatot. 

11. Lásd a 9. feladatot. 

12. A képsíkrendezők II. törvényét alkalmazzuk. 

13. A képsíkrendezők II. törvényét alkalmazzuk. 

14. A képsíkrendezők II. törvényét alkalmazzuk. 

15. A képsíkrendezők II. törvényét alkalmazva, a szerkesztési lépések a 29. ábra alapján a következők. a) A 

C1 főpontból indítva a d (distanc) hosszát felmérjük, így kapjuk az R segédpntot. b) A képsíkra eső D1, E1, F1, 

G1, (a DEFG alapnégyzet csúcsainak a képsíkra eső merőleges vetületei) pontokból párhuzamosokat húzunk 

d-vel, és rámérjük a 2 cm távolságot (így kapjuk például D1-ből a DR segédpontot). c) A képpontokat – D 

csúcsra megmutatva – a következő módon nyerjük. A C1 főpontot D1 ponttal összekötő egyenes kimetszi a D’ 

képpontot abból az egyenesből, melyet az R és a DR segédpontok határoznak meg. d) Az előbbi szerkesztési 

lépést alkalmazzuk az összes csúcspontra azzal a megjegyzéssel, hogy az M’ szerkesztésekor M1-ből egy 

5 cm-es szakaszt mérünk fel a d-vel párhuzamosan, így kapjuk az MR segédpontot. 
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29. ábra 

1. a) Előbb meghatározzuk az S sík képsíktól való távolságát (ez azonos a tartópontjának xS 

képsíkrendezőjével), majd megszerkesztjük az e egyenes azon D pontját, amelyiknek a képsíkrendezője 

megegyezik az xS értékével. Ez a D pont lesz a döféspont. b) A centrális vetítősugár pontban látszó képe 

egyben a döféspont képe lesz. c) Előbb meghatározzuk az S sík képsíktól való távolságát (ez azonos a 

tartópontjának xS képsíkrendezőjével), majd megszerkesztjük az e egyenes azon D pontját, amelyiknek a 

képsíkrendezője megegyezik az xS értékével. Ez a D pont lesz a döféspont. 

2. a) Meghatározzuk az S sík képsíktól való távolságát (a tartópontjának xS képsíkrendezőjét), majd az A síknak 

ábrázoljuk egy olyan m fővonalát, amelyiknek a képsíktól való távolsága xS. Ez az m egyenes lesz a 

metszésvonal. c) Lásd az a) feladat megoldását. 

3. a) Ha a perspektíva síkja a felülnézet síkjával (első képsíkkal) azonos, akkor: C1=C’ (a főpont a C centrum 

felülnézeti képével azonos) P1=P’ (a pontok ortogonális vetülete szintén a felülnézetükkel egyezik meg.) d= a 

C második rendezője xP= a P pont második rendezője. (Lásd a Geometria II. jegyzet 73. ábráját.) b) Ha a 

perspektíva síkja az elölnézet síkjával (második képsíkkal) azonos, akkor: C1=C” (a főpont a C centrum 

elölnézeti képével azonos) P1=P” (a pontok ortogonális vetülete szintén az elölnézetükkel egyezik meg.) d= a 

C első rendezője xP= a P pont első rendezője. (Lásd a Geometria II. jegyzet 72. ábráját.) 

4. A szerkesztés elve megegyezik az előző feladatban leírtakkal. 

5. A szerkesztés elve megegyezik a 18. feladatban leírtakkal. 
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