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      1)       Egészítsd ki a megfelelő válasszal :                                                                                      

                Az    ABCD  paralelogrammában ( készíts ábrát) 

              a) Ha AB = 6 cm   akkor      DC = ………………………….. 

                   AD = 3 cm   akkor      BC =................................... 

                   Az  ABCD kerülete =……………………….. 

              b) Ha m(A ) = 60   akkor m (C ) = ..................m( D ) =.........................m(B )=.................. 

              c) Ha AO =7 cm  =>  OC =......................., AC = ............................... 

                   Ha DB =8 cm  =>   DO =......................, BO =................................ 

2) Egy paralelogramma két szögének mértéke két egymást követő páratlan természetes szám 

segítségével van kifejezve. Határozd meg a paralelogramma szögeit. 

3) Az  ABCD paralelogramma AB és BC oldalai egyenesen arányosak  3- mal és 4- gyel. 

Határozd meg az oldalak hosszát, ha a paralelogramma kerülete 28 cm. 

4) Adott az ABCD paralelogramma úgy, hogy ( ), 60 , 20DB BC m C DC cm⊥ = = . 

Határozd meg a paralelogramma kerületét. 

  

 

5) Adott az ABCD paralelogramma úgy, hogy , , 8 , 10 , ( ) 60AE DC E DC AD cm EC cm m D⊥  = = =  

Határozd meg a paralelogramma kerületét. 

 

 

 

 



 

6) Igazold, hogy egy paralelogramma két szomszédos szögének szögfelezői merőlegesek egymásra. 

 

  

 

7) Adott az ABCD paralelogramma .Ha M, N, P és Q az AB, BC, DC illetve AD felezőpontjai igazold, 

hogy MNPQ paralelogramma. 

  

8) Egy háromszög oldalai 34 cm, 28 cm és 40 cm hosszúságúak. Számítsd ki a háromszög 

középvonalainak hosszát. 

9) Az ABC háromszögben M, N, P az AB, BC, AC oldalak felezőpontjai. MN = 6 cm, MP = 8 cm ,  

NP = 10 cm. Számítsd ki az ABC háromszög kerületét. 

10) Egy egyenlő oldalú háromszög egyik középvonalának hossza 25 cm. Számítsd ki  háromszög 

kerületét. 

11) Legyen egy ABC háromszög és D, E, F, G az AB, BC, DB és BE felezőpontjai. Számítsd ki az FG 

szakasz hosszát tudva, hogy AC = 44 cm. 

  

12) Az ABC -ben az AD, BE és CF oldalfelezők a G súlypontban metszik egymást. Ha tudod, hogy: 

          CG =8 cm, akkor FG =………cm ;  CF =…………cm                                                           

          GD =2,5 cm, akkor AG =……….cm; AD =……..cm 

          BE =21 cm, akkor  BG =…………cm; GE =………cm 

                 


