Szinusz-koszinusztétel
1, Egy háromszög oldalai: a,

. Határozza meg a háromszög legnagyobb szögét.

(3pont)
2, Két autó indul el egyszerre egy helyről. Az egyik észak-nyugat felé 85 km/h, a másik dél-felé
110 km/h sebességgel. Milyen távolságban lesznek egymástól 2 óra múlva? (4pont)
3, egy pompaszögű háromszög területe 2 cm2, két oldalának hossza 2 cm és 4 cm. Mekkora
lehet a tompaszög nagysága?

(2pont)

4, Az ábrán látható háromszögben hány cm hosszú az 56o-os szöggel szemközti oldal? ( Az
eredményt egy tizedes jegy pontossággal adja meg!) Írja le a számítás menetét

(3pont)

5, Egy paralelogramma egyik átlója 16 cm hosszú. Ez az átló a paralelogramma egyik szögét
38o és 27o nagyságú szögre osztja. Mekkorák- egész számra kerekítve- a paralelogramma szögei,
oldalai, kerülete és területe?

(12pont)

6, Egy szabályos ötszög átlói egy kisebb szabályos ötszöget határoznak meg. Mekkora ennek az
ötszögnek az oldala, ha a kiindulási szögé 12 cm?

(4pont)

7, A PQR háromszög középvonalainak hossza 5 cm, 6 cm és 7 cm. Számítsa ki a PQR
háromszög szögeit!

(12pont)

8, A síkon áll egy 61,5 m magas torony. A sík egy A, illetőleg B pontjában méréseket
végezünk, egy 1.5 m magasra felszerelt teodolittal. A torony teteje 8o12’, illetve 6o42’
emelkedési szögben látszik. Tudjuk még, hogy ATB>=62o, ahol T a torony talppontja. Mekkora
az AB távolsága?
9, Egy hegy tetejéről egy sík hegyoldalon két, közös kezdőpontú, egymással 60o-os szöget
bezáró egyenes síkpálya vezet a völgybe. Laci az egyik pályán indul 3m/s, Dani ugyanakkor a
másikon 4m/s sebességgel. Hány méterre lesznek egymástól 15 másodperc múlva?
10, Egy húrnégyszög két szemközti oldala 5 és 10 egység hosszúságú, a körülírható kör sugara
10 egység. A négyszög leghosszabb oldala 20 egységnyi. Milyen hosszú a hiányzó oldal?
(12pont)
11, Egy háromszög egyik szöge 60o, ezzel a szöggel szemben fekvő oldala 40 cm hosszú. A
másik két oldal hosszának különbsége 5 cm. Határozzuk meg a hiányzó szögeket és oldalakat!
(12pont)

12, Az ábrán látható AB végpontú esernyőt falra akasztjuk a következő módon: a zsineg szárai
120o-os szöget zárnak be egymással, a zsineg tejes hossza 85 cm és a felfüggesztési pontja az A
végponttól 25 cm-re van.
a,

Hány cm hosszú (egész számban mérve) az esernyő?

Ugyanezt az esernyőt egy másik alkalommal úgy függesztettük fel, hogy a kötélszárak
derékszöget zárjanak be.
b, Milyen távolságra van ekkor a derékszögű csúcs az esernyő A végpontjától? (Az eredményt
cm pontossággal adja meg!)
13, Két egyenes autóút indul egy közös kezdőpontból, egymással 50o-os szöget zárnak be.
Zoli és Laci egy-egy autóval elindulnak a két út találkozási pontjából, Zoli az aszfaltos úton
90Km/h, Laci a földes úton 40 Km/m sebességgel halad.
a, Milyen messze lesznek egymástól 5 perc múlva?

(5pont)

b, Mindkét fiúnál van egy adó-vevő készülék, melynek hatótávolsága 10 km. Mennyi ideig
tudjuk ezekkel a készülékekkel tartani a kapcsolatot?

(7pont)

14, Dorka, Gergő és Mirjam a játszótéren álldogál, Mirjam

olyan messze van Gergőtől,

mint Dorka. Gergő a két lány közti távolságot 45o-os szögben látja, Dorka és Mirjam távolsága
50 m.
a, Készítsen ábrát, tüntesse fel az adatokat!
b, Mekkora távolságra van egymástól Dorka és Gergő?

(3pont)
(4pont)

c, Mekkora szögben látja Mirjam a Dorka és Gergő által meghatározott szakaszt?
15,

(5pont)

16,

17,

a, Készítsen geometriai ábrát az adatok feltüntetésével!
b, Milyen hosszú az útszakasz?

(6pont)
(11pont)

