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Ismeretfelmérő  
A kör és a körbe írható szabályos sokszögek 

 

 Minden feladat kötelező! Hivatalból jár 10 pont! Munkaidő 50 perc. 

 

I.(30 pont)  Figyeld meg a mellékelt ábrát, majd egészítsd ki az üres helyeket (O a kör középpontja 

ACBD)! 

5p      1. Az [OA] szakaszt a kör ............................................ nevezzük. 

5p      2. Az [AC] szakaszt a kör ............................................ nevezzük. 

5p      3. A [DC] szakaszt ............................................ nevezzük. 

5p      4. A  a kör ............................................ körívének nevezzük. 

5p      5. Az ABCD négyszöget ............................................ nevezzük. 

5p      6. Az [OE], szakaszt a négyzet ............................................ nevezzük. 

 

II.(30 pont)  Karikázd be a helyes választ! 

15p      1. Állapítsd meg a következő kijelentések logikai érétkét! 

a. Két kör kongruens, ha a sugaraik egyenlők.                                                                           I           H 

b. Egy kör kerületi szögének csúcsa egybeesik a kör középponti szögének csúcsával.             I           H 

c. Egy kör érintője és sugara merőlegesek az érintési pontban.                                                 I           H 

d. AzO  középpontú 10r cm sugarú kör kerülete  40   .                                                      I           H 

e. Egy körben két párhuzamos húr közé eső körívek kongruensek egymással.                         I           H 
 

15p      2.   Figyeld meg a mellékelt ábrát (O a kör középpontja, az ABC egyenlő oldalú háromszög)! 

         a.  A       szög mértéke egyenlő:  

  A.30  B.45  C.60  D.75 

          b. Ha AB = 12 cm, akkor az [OB] szakasz egyenlő: 

  A. 33 cm B. 34 cm C. 35 cm D. 36 cm 

          c. Ha BO= 34  cm, akkor az [OE] szakasz egyenlő: 

  A. 36 cm B. 34 cm C. 33 cm D. 32 cm 

          d. Ha BO= 34  cm, akkor a kör kerülete egyenlő: 

  A. 12 cm  B. 36 cm C. 38 cm D. 24 cm 

          c. Ha BO= 34  cm, akkor a kör területe egyenlő: 

  A.144cm
2
 B. 336 cm

2
   C. 348 cm

2
   D. 48 cm

2
  

 

III.(30 pont)  Írd le a felmérőlapra a teljes megoldást! 

15p      1.  Egy O középpontú  r sugarú körön felvesszük az , , ,A B C D  pontokat az óra járásával ellenkező 

irányban  úgy, hogy            ,           ,          . Határozd  meg az ABCD  négyszög 

szögeinek mérétkét. 

 

15p      2. A mellékelt ábrán az M pontból az O középpontú körhöz húzott 

MA és MB érintők A és B pontjai a körön úgy helyezkednek el, hogy az 

           
                a). Ha R=12 cm, számítsd ki, milyen távolságra van az O pont 

az AB húrtól! 

                b). Mutasd ki, hogy      egyenlő oldalú! 

                c). Ha            számítsd ki az    és    szakaszok hosszát! 

 

Jegy:  


