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Előszó

Nem-euklideszi geometriákkal életemben először a Csodák Palotájában találkoztam.
Ahogy a legtöbb gyerek, én sem tanultam ilyenről a középiskolában, de a matema-
tikai kiállítás azonnal felkeltette a figyelmemet. A sok szép gömb, félgömb, színes
ábra, egy ismeretlen mégis ismerős (legalábbis a gömb esetében) új világot villan-
tott fel előttem. Később, az egyetemi tanulmányaim során a Geometria IV. című
kurzuson és gyakorlaton újra előkerültek ezek a témák és ekkor mélyedhettem bele
először igazán a nem-euklideszi geometriák mibenlétébe. A szakdolgozat megírása
kapcsán pedig betekintést nyerhettem Lénárt István Nem-euklideszi geometria az
iskolában I-II. kurzusaiba, ahol egészen az alapok átgondolásától a bonyolultabb
bizonyításokig és mindezek tanításával is foglalkoztunk.

A dolgozat célja az, hogy egy olyan közismert, minden diák számára kötelező
tananyagot (9. osztály), mint a Thalész-kör, Thalész-tétel mutassak be különböző
geometriákban és az összehasonlító geometria módszerének segítségével elhelyezzük
mindezt az általános illetve középiskolai oktatásban. Miért fontos az összehason-
lító geometria? Milyen korosztályban lehet tanítani? Hogyan lehet beépíteni a tan-
tervbe? Milyen eszközök kellenek a tanítás során illetve könnyítik meg azt? Igyek-
szem ezekre a kérdésekre mind választ adni a dolgozat során, mert úgy érzem helye
van az oktatásban a nem-euklideszi geometriáknak már a középiskolában, sőt beve-
zető jelleggel az általános iskolában is.

Készítettem egy rövid internetes kérdőívet a témával kapcsolatban, hogy felmér-
jem, hogy az emberek egyáltalán tudják-e, hogy mi az a Bolyai-geometria, gömbi
geometria, hogy honnan szerezték az ismereteiket és milyen szintűek azok. Nem
okozott túl nagy meglepetést az eredmény, amikor kiderült, hogy a több mint 100
kitöltő közül majdnem 40-en nem tudták, hogy van-e különbség a két nem-euklideszi
geometria között, a válaszadók csaknem fele úgy gondolta, hogy nincsen különbség
és csak körülbelül az egynegyedük adta azt a választ, hogy van különbség köztük. A
válaszadók többsége nem tanult semmilyen szinten az euklideszi geometrián kívüli
más geometriát, de a kérdőív kitöltése után nagy érdeklődést mutattak a téma iránt.

Az első fejezetben egy rövid történeti áttekintés után a különböző geometriák
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alapjait és modelljeit ismertetem és igyekszem kitérni az egyes geometriák kapcso-
latára, egymáshoz való viszonyukra is.

A második fejezetben magával a Thalész-körrel foglalkozom: először a jól megszo-
kott euklideszi síkon, majd a gömbön és végül a Bolyai-geometria Poincaré-féle mo-
delljén vizsgálom a Thalész-tétel érvényességét, a Thalész-háromszögek és a Thalész-
kör tulajdonságait és tanítási lehetőségeit.

A harmadik fejezetben az összehasonlító geometria tanításával foglalkozom, az
alapok lefektetésével, ami elég a Thalész-kör vizsgálatához és leírom tapasztalatai-
mat is, amit a felsőgödi általános iskola 8. osztályában szereztem ezen órák megtartá-
sának alkalmával. A diákokkal is kitöltettem egy tesztet, ami nagyrészt az Interneten
megjelent kérdőívvel azonos volt, ebben a fejezetben ennek a tesztnek eredményét
is bemutatom.

A negyedik fejezetben a már említett kérdőívet mutatom be és tanulságait fogla-
lom össze, és összehasonlítom azt a diákok által írt teszt eredményeivel is. (A kérdőív
valamint a táblázatba foglalt eredmények és a tanulók tesztjével és eredményeivel
együtt a függelékben található.)
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1. fejezet

Bevezető

Ebben a fejezetben először egy nagyon rövid történeti összefoglalásban mutatom
be a különböző geometriák fejlődését, azokat a matematikusokat és gondolkodókat,
akik először foglalkoztak az egyes témakörökkel. A bevezetés második részében pedig
az euklideszi, Bolyai és gömbi geometria alapjaival és összefüggéseivel foglalkozom
az [5, 6, 1, 2] irodalmak alapján.

1.1. Történeti áttekintés

Az euklideszi geometria mindenki számára ismert valamennyire, hiszen ezt tanuljuk
már az általános iskolában is és ezt alkalmazzuk legtöbbször a hétköznapokban is.
Már 4 ezer évvel ezelőtt is foglalkoztak matematikával, geometriával a babiloniak
és az egyiptomiak. Legmeghatározóbb szereplői a matematikának mégis a görögök
voltak, mert a görög matematika bizonyító jellegű, más kulturákban a görögök előtt
vagy tőlük függetlenül még nem volt erre példa. Persze máshol is voltak okoskodá-
sok, bizonyítások (Kínában: 9 fejezet a matematikáról), de a görög matematikának
lényege a bizonyítás. Az első görög matematikus Thalész (i.e. 6. század) volt. Azért
őt tekintjük az elsőnek, mert ő bizonyított először. Szóban tanított, így művei nem
maradtak fenn, de Proklosz munkája alapján ismerjük eredményeit: például ő mu-
tatta ki elsőnek azt, hogy ha 2 háromszögben 1 oldal és a rajta fekvő 2 szög egyenlő,
akkor a 2 háromszög is egyenlő vagyis egybevágó, de a közismert és a 8. vagy 9.
osztályban mindenkinek tanított Thalész-tétel (2.1.0.27 tétel) is tőle származik.

Másik nagy görög matematikus Eukleidész, aki i.e. 300 körül írta az Elemeket.
Ez volt a 17. századig a nyugati matematika mintája, a legtöbbet tanulmányozott
mű. Ebben a korabeli tudást összegző és rendszerező műben 467 matematikai tétel
szerepel, amiben Eukleidész nagyrészt elméleti problémákat dolgoz fel, bizonyítá-
sokat közöl és a róla elnevezett matematikát helyezi axiomatikus alapokra. Egyedi,
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újító módon alapfogalmakat definiált, melyeket posztulátumoknak hívott – ezeket
ma már inkább axiómáknak nevezzük. Mondhatjuk, hogy görög matematika 2000
évvel megelőzte a modern matematikát, hiszen csak a 19. században vált szigorú
követelménnyé a bizonyítás a matematikában, ekkor vált fontossá, hogy miből indu-
lunk ki egy-egy tételnél. Ennek hatására a 19. század végén és a 20. század elején új
axiomatikus rendszerek jöttek létre, ezek közül kiemelhetjük az 1899-ben megjelent
David Hilbert (1862-1943) A geometria alapjai című munkájában lévőt.

A hiperbolikus geometria megalapozása Bolyai János (1802-1860) és Nyikoláj
Ivanovics Lobacsevszkij (1792-1856) nevéhez fűződik. Rajtuk kívül Gauss (1777-
1855) is felismerte ilyen geometria lehetőségét, és kidolgozott több fontos tételt, de
eredményeit nem publikálta. Évszázadokig be akarták bizonyítani, hogy az euklideszi
5. posztulátum (1.2.1.3) nem független a többi axiómától, a maradék axiómarend-
szertől. Ezt indirekt bizonyítással próbálták igazolni.

1.1.0.1. Definíció. Egy axióma akkor és csak akkor független a többitől, ha a ma-
radék axiómarendszer és az axióma tagadása együtt ellentmondásmentes.

Bolyai volt az első, aki felismerte, hogy sosem fogunk ellentmondásra jutni, ha a
párhuzamossági axióma (1.2.1.2) tagadását hozzáadjuk a maradék axiómarendszer-
hez, sőt egy új geometriát kapunk. A sok rossz bizonyítás azonban nem volt hiába
való, helyettes axiómák születtek, mint például:

1.1.0.2. Axióma (Bolyai Farkas:). Bármely három pont közös egyenesen vagy
közös körön van.

1.1.0.3. Axióma (Wallis:). Bármely háromszöghöz létezik olyan hozzá hasonló há-
romszög, melynek egyik oldala akkora, mint egy tetszőleges előre adott szakasz.

1.1.0.4. Axióma (Saccheri:). Létezik legalább egy háromszög pontosan 180◦-os szög-
összeggel.

Ezek a helyettes axiómák ekvivalensek a párhuzamossági axiómával, vagyis a ma-
radék axiómarendszerből és a helyettes axiómákból külön-külön következik az euk-
lideszi axiómarendszer és ez visszafele is igaz. Saccheri sokat foglalkozott annak
bizonyításával, hogy az euklideszi rendszertől különböző, végtelen egyenest tartal-
mazó geometria nem létezhet, és többek között Thalész tételét is vizsgálta ebből a
szempontból.

A gömbi geometriával szintén nagyon régóta foglalkozik már az ember, egyes
részei – például a gömbháromszögtan – korábban is fejlődött ki, mint az euklideszi
geometria axiomatikus megalapozása, hiszen a csillagászok számára nélkülözhetetlen
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volt. Arkhimédész (i. e. 287-212) meghatározta a gömb térfogatát ( 4πr3/3, r sugarú
gömb esetén) és felszínét ( 4πr2, r sugarú gömb esetén). A csillagász Menelaosz (kb.
70-140) pedig Sphearica (Szférika, Gömbtan) című művében gömbháromszögekkel
foglalkozott, a síkgeometria egyes tételeit átvitte a gömbre. Az arab matematikus,
Abul-Vafa (940-998) volt az első, aki mind a hat szögfüggvényt definiálta az egység-
sugarú kör segítségével, és ismerte a közöttük fennálló összefüggéseket, sokan neki
tulajdonítják a gömbi szinusztételt is. A középkor végéről érdemes még megemlíteni
John Napiert (1550-1617), aki skót teológusként kedvtelésből foglalkozott ugyan ma-
tematikával, de mégis jelentős eredményeket ért el: felfedezte a logaritmust, bevezette
tizedesvesszőt és megalkotta a gömbi trigonometriában a Napier-analógiákat, ame-
lyek a gömbháromszög szögei és oldalai közötti összefüggéseket írják le egyenletek
formájában.

1.2. A különböző geometriák alapjai

Vannak a matematikában alapfogalmak, amiket nem definiálunk és axiómák, ezek
az alapfogalmakra vonatkozó állítások, amiket szintén nem definiálunk. Minden to-
vábbi fogalmat csak ezekből kiindulva értelmezhetünk, minden további állítást csak
ezekből kiindulva bizonyíthatunk. A modell olyan konkrét matematikai konstrukció,
amelyben az alapfogalmak definiálva vannak és az axiómák igazak rájuk. Ha egy
tételt az axiómákból logikai úton bizonyítunk be, akkor az is automatikusan igaz
a modellben, bármely modellben. Általában azt mondhatjuk, hogy egy modell arra
jó, hogy kimutassa valamiről, hogy az axiómákból nem lehet bebizonyítani, illetve
függetlenségi állítások igazolására is alkalmas (ezt az illeszkedési axiómák egyik leg-
egyszerűbb modelljén szemléltetem). A fentiek alapján mutatom most be vázlatosan
és hasonlítom össze a különböző geometriákat, vizsgálom, hogy milyen összefüggés
van közöttük.

1.2.1. Az euklideszi geometria axiómái

Az Eulideszi geometria Hilbert-féle axiómarendszere öt axióma csoportból áll. Van-
nak az illeszkedési axiómák, a rendezési axiómák, az egybevágósági axiómák, a foly-
tonossági axiómák és a párhuzamossági axióma. Ezekből csak az illeszkedési axió-
mákat, valamint a párhuzamossági axiómát részletezem. Az előbbi alapján mutatom
be a modellek fontosságát és használatát, az utóbbival pedig eljutunk más geomet-
riákhoz. A többi axiómát csak említés szintjén tárgyalom kiemelve azt, hogy milyen
új fogalmakat vezetnek be.
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1.2.1.1. Axióma (Illeszkedési axiómák). Alapfogalmai: pont, egyenes, sík, il-
leszkedés.

1. Bármely egyenesre legalább 2 különböző pont illeszkedik.

2. Bármely 2 különböző pontra pontosan 1 egyenes illeszkedik.

3. Bármely síkhoz létezik 3 rá illeszkedő pont, amelyek nem illeszkednek 1 egye-
nesre.

4. Bármely 3 nem 1 egyenesre illeszkedő pontra pontosan 1 sík illeszkedik.

5. Ha 1 egyenesnek 2 különböző pontja illeszkedik 1 síkra, akkor minden pontja
illeszkedik a síkra

6. Ha 2 síkhoz létezik olyan pont, amely mindkettőre illeszkedik, akkor létezik
legalább még egy.

7. Létezik legalább 4 pont, ami nem illeszkedik sem 1 síkra, sem 1 egyenesre.

Az illeszkedési axiómák egyik legegyszerűbb modellje:

Alaphalmaz: egy tetszőleges 4 elemű halmaz, elemei: pontok, egyenes: a kételemű
részhalmazok (6db), sík: 3 elemű részhalmazok (4db), illeszkedés: tartalmazás.

Minden illeszkedési axióma igaz ebben a modellben, de például nem lehet bebi-
zonyítani, hogy a térnek végtelen sok pontja van (vagy akár több mint 5).

Ha bizonyítani akarjuk, hogy mondjuk a 7. axiómában szükséges a "sem 1 egye-
nesre" részállítás, vagyis független az axiómarendszer többi tagjától, úgy vegyük a
következő modellt:

Alaphalmaz: 4 pont, egyenes: 1 db van, az egész halmaz, síkok: nincsenek. Ebben
a modellben igazak az 1-6. illeszkedési axiómák és a 7. axióma is az adott rész
elhagyásával. Ennek a modellnek a létezése bizonyítja a részállítás függetlenségét,
szükségességét.

Rendezési axiómák

Bevezetik az "elválasztás" fogalmát, ez egy új alapfogalom, amelyet felhasználva
további sok új fogalom származtatható, például: félegyenes, szakasz, félsík, féltér,
töröttvonal, sokszög, háromszög, konvexitás, szögtartomány.
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Egybevágósági axiómák:

Újabb alapfogalmakat vezetnek be, mint a szakaszok illetve szögtartományok egy-
bevágó volta, ezt felhasználva pedig újabb származtatott fogalmakhoz jutunk, mint
a derékszög vagy az egybevágósági transzformációk.

Folytonossági axiómák:

Ez eredményezi, hogy az egyenesek "ugyanolyanok", mint a valós számegyenes (R).
Innen származtatható a távolság- és szögmérés, valamint az elemi terület-, kerület-,
térfogat- és felszínfogalom is.

1.2.1.2. Axióma (Párhuzamossági axióma). Adott e egyenes, P pont, S sík és
e, P ∈ S, P /∈ e ⇒ S síkban !∃f , amelyre P ∈ f és e ∩ f = ∅. Azaz: ha adott egy
e egyenes és egy rá nem illeszkedő P pont, akkor az általuk meghatározott síkban
pontosan egy olyan f egyenes létezik, amely tartalmazza a P pontot és az e egyenest
nem metszi.

Ez ekvivalens az Euklideszi 5. posztulátummal, vagyis bármelyik levezethető a
másikból az előzőek felhasználásával.

1.2.1.3. Axióma (Az Eukleidész-féle 5. posztulátum). Ha két egyenest úgy metsz
egy harmadik egyenes, hogy a metsző egyenes egyik oldalán keletkező belső szögek
összege két derékszögnél kisebb, akkor, ha az eredeti két egyenest végtelenül meg-
hosszabbítjuk, metszeni fogják egymást, mégpedig a harmadik egyenesnek azon az
oldalán, ahol a belső szögek összege kisebb két derékszögnél.

1.2.2. A hiperbolikus geometria alapjai

A történeti bevezetőben már volt szó arról, hogy többen próbálták az 5. posztulátum
feleslegességét, összefüggését bizonyítani a többi axiómával, ám ezek a kísérletek
kudarcot vallottak. Ugyanakkor ennek köszönhető például a hiperbolikus geometria
felfedezése is.

1.2.2.1. Definíció. Maradék axiómarendszeren a párhuzamossági axiómát nem tar-
talmazó euklideszi axiómák együttesét értjük. A maradék axiómarendszerből fölépít-
hető geometriát abszolút geometriának, tételeit pedig abszolút (geometriai) tételeknek
nevezzük.

Bolyai kidolgozta az abszolút geometriát, vagyis mindazt, ami a maradék axi-
ómarendszerből levezethető, majd a következő axiómát adta hozzá, amit sokszor a
párhuzamossági axióma tagadásaként emlegetnek:
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1.2.2.2. Axióma (Bolyai–Lobacsevszkij-féle axióma:). Adott e egyeneshez egy
rá nem illeszkedő P ponton keresztül az általuk meghatározott síkban létezik legalább
két olyan egyenes, amely diszjunkt az e egyenestől.

Ezt az elméletet hívjuk Bolyai- vagy hiperbolikus-geometriának.
Tehát az abszolút geometria egyik modellje például az euklideszi geometria, de

ide sorolható a hiperbolikus geometria is. Az abszolút tételek így mindkét geometriá-
ban megállják a helyüket. Ilyen tételek például az alább felsoroltak, melyek mellesleg
nem igazak a gömbi geometriában (amiből azonnal következik, hogy a gömbi geo-
metria nem az abszolút geometria modellje):

1.2.2.3. Tétel. Ha adott egy e egyenes és egy rá nem illeszkedő P pont, akkor az
általuk meghatározott síkban létezik legalább egy olyan f egyenes, amely átmegy P
ponton és nem metszi az e egyenest.

1.2.2.4. Tétel (Legendre első szögtétele:). A háromszög szögösszege nem na-
gyobb két derékszögnél.

1.2.2.5. Tétel. Bármely P ponthoz és a P -t nem tartalmazó e egyeneshez pontosan
egy olyan f egyenes létezik, amely átmegy a P ponton és merőleges az e egyenesre.

A gömbi geometriában nem létezik két olyan egyenes, melyek diszjunktak lenné-
nek, hiszen bármely két gömbi egyenes egy átellenes pontpárban metszi egymást. A
gömbi háromszögek szögösszegei pedig nagyobbak két derékszögnél.

A következő tétel pedig azt írja le, hogy mely geometriák abszolútak.

1.2.2.6. Tétel. Minden abszolút geometria vagy euklideszi, vagy Bolyai–Lobacsevszkij-
féle.

A két geometria között az alábbi tétel segít különbséget tenni:

1.2.2.7. Tétel. Egy abszolút geometria euklideszi vagy Bolyai–Lobacsevszkij-féle asze-
rint, hogy tartalmaz-e olyan háromszöget, amelyben a szögek összege π, vagy egy
olyan háromszöget, amelyben a szögösszeg kisebb, mint π.

A hiperbolikus geometriát több modellen keresztül is vizsgálhatjuk, mindegyik-
nek van előnye és hátránya is, én most a Poincaré-féle félgömbmodellen definiálom
az alapfogalmakat. Ez utóbbi azért lesz most előnyös, mert szögtartó tulajdonsága
könnyebben láthatóvá teszi a trigonometriai példákat, amibe a Thalész-tétel is tarto-
zik és gömbi geometriánál használt Lénárt-gömb készletet is fel tudom így használni
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a szemléltetéshez, ábrák készítéséhez. Ez egy olyan nyílt félgömbmodell, aminek ha-
tára nem tartozik a modellhez, az a végtelen, minden elem ezen a határon belül
van. A Poincaré-féle félgömbmodellben a következőképp definiáljuk a pont, egyenes,
szakasz, távolság, szög, kör fogalmát:

1.2.2.8. Definíció. A félgömb pontjai a felület belső pontjai, vagyis a határpontok
nem.

1.2.2.9. Definíció. A félgömb egyenesei a felületre vett összes merőleges sík met-
szetei, nyílt körívek.

1.2.2.10. Definíció. Hiperbolikus szakaszoknak nevezzük a nyílt félgömbön lévő 2
pont (egy hiperbolikus egyenes mentén vett) távolságát.

1.2.2.11. Definíció. Két metsző egyenes hajlásszöge a metszéspontba állított őket
tartalmazó két merőleges sík hajlásszöge. (Ha gömbi szögmérővel akarjuk mérni, ak-
kor a metszéspontban őket érintő 2 gömbi egyenes hajlásszöge.)

1.2.2.12. Definíció. A hiperbolikus geometriában körnek nevezzük azt a vonalat,
amelyik egy metsző hiperbolikus sugársor minden elemére merőleges; para- vagy horo-
ciklusnak azt a vonalat, amely egy párhuzamos hiperbolikus sugársor minden elemére
merőleges; hiperciklusnak pedig azt a vonalat, amely egy kitérő hiperbolikus sugársor
minden elemére merőleges.

Az fentiekből rögtön következik, hogy végtelen sok párhuzamos egyenes húzható
ebben a geometriában is, viszont az euklideszi síkkal ellentétben egy egyeneshez egy
rajta kívül eső ponton keresztül több nem metsző egyenest is húzhatunk. Sőt vannak
olyan kitérő egyenesek, amiknek nincs közös pontjuk, mégsem párhuzamosak az euk-
lideszi értelemben. Háromféle sugársort találhatunk, olyat aminek közös pontja rajta
van a modellen, olyat, aminek közös pontja épp a határvonalra esik, vagyis nincs
a modellben, vagyis nincs közös pontjuk és a harmadik, aminek egyenesei messze
a határon túl találkoznának. Ez alapján persze megállapíthatjuk, hogy egy adott
metsző sugársorhoz tartozó köröknek van közös középpontja; egy adott párhuzamos
hiperbolikus sugársorhoz tartozó paraciklusoknak éppen a határon van a középpont-
juk és itt érintik is egymást, de ez a pont már nem a modell része vagyis hiperbolikus
értelemben nincsen középpontjuk; egy adott kitérő hiperbolikus sugársorhoz tartozó
hiperciklusoknak pedig szintén nincs középpontjuk ebben a geometriában.

1.2.2.13. Definíció. A félgömb bármely három különböző A, B, C pontja, amelyek
nincsenek rajta egy egyenesen, egyértelműen meghatároznak három szakaszt, amelyek
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két részre osztják a félgömböt. Ezek közül a kisebbik területűt nevezzük jiperbolikus
háromszögnek. Csúcsai A, B, C; oldalai BC = a, CA = b, AB = c, szögei CAB] =

α, ABC] = β, BCA] = γ. Egy hiperbolikus háromszög szabályos, ha az oldalaik
egyforma hosszúak és szögeik ugyanakkorák.

1.2.2.14. Következmény. A hiperbolikus háromszög szögeinek összege mindig ki-
sebb mint 180◦.

1.2.3. A gömbi geometria alapjai

Az előző alfejezetben leírtak alapján felmerülhet a kérdés, hogy a gömbi geometriát
honnan származtathatjuk, azaz melyik axiómarendszer modellje? Azon is érdemes
elgondolkodni, hogy lehet-e más geometriákkal kapcsolatba hozni? Nyilvánvalónak
látszik, hogy a (1.2.1.2, 1.2.2.2) axiómák helyett célszerű egy másik axiómát vá-
lasztani, hiszen a gömbön nem beszélhetünk párhuzamosságról. Ezért használjuk az
alábbi axiómát:

1.2.3.1. Axióma (Riemann:). Bármely két egyenes metszi egymást.

Ha a fenti axiómát hozzávesszük a maradék axiómarendszerhez, akkor ellent-
mondásra jutunk. Tehát az axiómarendszerben más axiómát is meg kell változtatni,
ha a gömbi geometriához akarunk eljutni. A Riemann-féle axiómát használva két
geometriai elmélethez is eljuthatunk a maradék axiómarendszer alkalmas módosítá-
sával:

1.2.3.2. Definíció. Egyszeres elliptikus geometriának nevezzük azt a geometriai el-
méletet, melyben a Riemann-féle axiómát feltételezzük, és emellett bármely két kü-
lönböző egyenes pontosan egy pontban metszi egymást, de közülük (külön-külön) egyik
sem különíti el a sík pontjait két idegen halmazra (nem szeparálja a síkot). Kétszeres
elliptikus geometriának nevezzük azt a geometriai elméletet, melyben a Riemann-
féle axiómát feltételezzük, és emellett bármely két különböző egyenes pontosan két
különböző pontban metszi egymást, és a sík minden egyenese szeparálja a síkot.

A Riemann-féle kétszeres elliptikus geometria egyik modellje a gömbi geometria.
Az egyszeres elliptikus geometria pedig származtatható a kétszeres elliptikus geo-
metriából. A származtatásnak az az alapötlete, hogy az átellenes pontpárokat egy
pontnak tekintik, tehát lényegében ezzel a megkötéssel elegendő csak egy félgömböt
vizsgálni. Ezért a Riemann-féle egyszeres elliptikus geometriának a teljes gömbön
kívül az alábbi modelleket is megengedik. Olyan félgömbfelület, melynek a perem-
főkörének az átellenes pontjait egy pontnak tekintik, illetve olyan félgömbfelület,
melynek a határoló főkörének pontosan a felét tekintik a modellhez tartozónak.
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Most pedig vizsgáljuk meg a gömböt, mint az euklideszi tér egy elemét! A követ-
kezőkben definiálom a gömbi geometria alapfogalmait, és olyan tételeket írok le,
amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek a szerkesztéseknél, feladatmegoldások-
nál. Vegyünk egy egységsugarú, O középpontú G gömböt és ezt vizsgáljuk! Elegendő
egy ilyen általános gömböt venni, mivel bármely két gömb hasonló.

1.2.3.3. Definíció. A gömb egyenesei az O ponton áthaladó síkok G gömbfelülettel
vett metszetei, amelyeket főköröknek is nevezünk. Ezek körök a gömbön vett maxi-
mális sugarú körök.

1.2.3.4. Definíció. Egy A ponton és az O középponton áthaladó közönséges egye-
nes G-vel vett metszeteként előálló két pontot átellenes pontpárnak hívunk. A pont
átellenes pontját A′-vel jelöljük.

Egy gömbi egyenest két pontja két főkörívre osztja. Bármely két gömbi pont,
amely nem átellenes pontpár, egyértelműen meghatároz egy olyan gömbi egyenest,
amely ezeket a pontokat tartalmazza. Átellenes pontpár esetében végtelen sok olyan
gömbi egyenes létezik, amely áthalad mindkét ponton. Ennek az az oka, hogy az
euklideszi térben egy egyenes nem határoz meg egyértelműen egy síkot.

1.2.3.5. Definíció. Gömbi szakaszoknak nevezzük a G gömb π-nél nem hosszabb
főköríveit.

1.2.3.6. Definíció. Az A és B pont gömbi távolságán az őket összekötő gömbi sza-
kasz(ok) hosszát értjük, ami nem más, mint az AOB]-höz tartozó körív, vagyis
d(A,B) = AOB].

1.2.3.7. Definíció. Két főkör hajlásszöge az őket tartalmazó két sík hajlásszöge.

Két különböző gömbi egyenes mindig metsző és a gömböt mindig négy részre
osztja, mégpedig négy kétszögre. A gömbi kétszögnek mindkét oldala π oldalhosszú-
ságú, hiszen a két csúcsúk átellenes pontpárt alkot. Két szöge is azonos, vagyis egy
szöge egybevágóság erejéig egyértelműen meghatározza a kétszöget. Az α szögű két-
szögek területe 2α.

1.2.3.8. Definíció. A gömbi körvonal, azon K pontok halmaza, mely egy adott
ponttól, a kör középpontjától adott 0 és π közötti gömbi távolságra vannak. Ezt a
távolságot a kör sugarának hívjuk és r-el jelöljük.
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1.2.3.9. Definíció. Egy K középpontú r sugarú gömbi kör belsejének nevezzük azok-
nak a pontoknak a halmazát, amelyek a K ponttól r sugánál kisebb távolságra van-
nak; külsejének nevezzük azoknak a pontoknak a halmazát, amelyek nem elemei sem
a körvonalnak, sem a kör belsejének.

A gömbön a K középpontú r sugarú körvonal egybeesik a K ′ középpontú π − r
sugarú körvonallal. Egy gömbi körre úgy is tekinthetünk, mint egy, az O-tól s
(s ∈ [0, rG)) távolságra lévő S síknak G gömbbel vett metszeteként előálló pontok
halmazára. Ekkor a K középpontot nyilván úgy kapjuk meg, hogy nézzük az O pon-
ton áthaladó, S síkra merőleges egyenes G-vel vett metszetét. Mivel ez épp egy átel-
lenes pontpárt ad, megkaptuk a K és a K ′ pontot is. Ebből látható már, hogy miért
is beszélhetnénk egy körvonal esetében két középpontról és, hogy d(K,K ′)−r = π−r
alapján adódik a másik kör sugara. Természetesen két különböző körről beszélünk,
annak ellenére, hogy maguk a körvonalak egybeesnek, hiszen a külső és a belső pont-
jaik nem ugyanazok. Speciális az az eset, amikor r = π − r, vagyis r = π/2, ekkor
s = 0, vagyis a maximális kerületű körökhöz, gömbi egyenesekhez jutunk. Láthat-
tuk, hogy bármely kör egyértelműen meghatároz egy átellenes pontpárt (a közép-
pontjaikat). Fordítva ez nem igaz, vagyis bármely átellenes pontpár végtelen sok
körnek lehet a középpontja, viszont egyértelműen meghatároznak egy főkört, amitől
mindketten egyenlő távolságra vannak. Vagyis bijektív megfeleltetés létesíthető a
pontpárok és főkörök között, ezt a kapcsolatot nevezzük pólus-poláris viszonynak
vagy duális viszonynak. Egy főkör pólusai a főkör középpontja (mint pontpár); egy
pont polárisa a pont körüli π/2 sugarú kör, amely egy főkör. Jelöljük a főkör pólu-
sait C∗-gal, és C∗′-vel, a C pont polárisát pedig c∗-gal. Bármely C ponton áthaladó
gömbi egyenes merőleges lesz a c∗ főkörre.

1.2.3.10. Tétel. Az r sugarú gömbi kör területe: t(r) = 2π(1 − cos r), kerülete:
k(r) = 2π sin r.

1.2.3.11. Definíció. A gömb bármely három különböző A, B, C pontja, amelyek
nincsenek rajta egy főkörön, egyértelműen meghatároznak három gömbi szakaszt,
amelyek két részre osztják a gömböt. Az A, B, C pontokat összekötő rövidebbik főkör-
ívek által meghatározott háromszöget nevezzük Euler-féle gömbháromszögnek. Ez két
tartományra bontja a gömbfelületet, amelyek közül a kisebbiket tekintjük a háromszög
belsejének. Csúcsai A, B, C; oldalai BC = a, CA = b, AB = c, szögei CAB] = α,
ABC] = β, BCA] = γ. Egy gömbháromszög szabályos, ha az oldalaik egyforma
hosszúak és szögeik ugyanakkorák.

A fenti definícióban kizártuk azt az elfajuló esetet, amikor az A, B, C pontok egy
főköríven helyezkednek el. Néha érdemes megengednünk, de ez esetben majd külön
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jelöljük, vagyis háromszögön mindig Euler-féle háromszöget értünk. Az alábbiakban
nézzünk néhány rájuk vonatkozó tételt:

1.2.3.12. Tétel. Egy gömbháromszögben bármely két oldal összege nagyobb, mint a
harmadik oldal.

1.2.3.13. Tétel. Egy r sugarú gömb α, β, γ szögű gömbháromszögének a területe:

r2(α + β + γ − π).

1.2.3.14. Definíció (Lexell-kör). A gömbön azon C pontok halmaza, amelyek adott
ABC háromszöggel azonos területű háromszögeket jelölnek ki, és alapjuk a rögzített
AB gömbi szakasz, egy, a Cpontot tartalmazó köríven, illetve AB egyenesre vett tü-
körképén helyezkednek el. A köröknek csak az A-tól és B-től legfeljebb π távolságra
levő pontjai felelnek meg. Ez a két határpont éppen A és B átellenes pontjai.

1.2.3.15. Következmény. A gömbháromszög szögeinek összege mindig nagyobb mint
180◦.

1.2.3.16. Következmény. Egy gömbháromszög oldalaira teljesül a háromszög-egyenlőtlenség,
azaz bármely két oldal összege nagyobb mint a harmadik oldal. Egy gömbháromszög
kerülete pedig kisebb mint egy főkör hossza.

1.2.3.17. Tétel (Gömbi koszinusztétel szögekre:).

cosα = − cos β cos γ + sin β sin γ cos a.

1.2.3.18. Következmény. Ha az ABC gömbháromszög C csúcsánál fekvő γ szög
derékszög, akkor cosα = sin β cos a.

A szögekre vonatkozó koszinusztétel fontos következménye az is, hogy egy gömb-
háromszög szögei egyértelműen meghatározzák az oldalai hosszát, ellentétben a sík-
beli háromszögekkel.

1.2.3.19. Tétel. Két gömbháromszög egybevágó, ha bennük páronként egyenlő:

a) három oldal

b) három szög

c) két oldal és az általuk közrefogott szög

d) egy oldal és a rajta fekvő két szög

13



e) két oldal és a nagyobbik oldallal szemközti szög.

Érdemes bevezetnünk a pólus-poláris viszonyon alapuló gömbi polárháromszö-
geket is, hiszen a gömbi gömbi geometriában sok érdekes tétel mondható ki illetve
bizonyítható ezen háromszögek felhasználásával.

1.2.3.20. Definíció. Tekintsünk egy ABC gömbi háromszöget és vegyük az AB,
BC, CA egyenesekhez tartozó pólusok közül rendre azokat, melyeknek az ABC há-
romszög C, B, A csúcsától mért távolsága kisebb, mint π/2. Az így rendre keletkező
C∗, B∗, A∗ csúcsok által meghatározott gömbi háromszög az ABC háromszög polár-
háromszöge.

1.2.3.21. Tétel. Bármely gömbháromszög a saját polárháromszögének a polárhá-
romszöge. A poláris gömbháromszög oldalai az eredeti háromszög megfelelő szögeit
π-re egészítik ki.

Az egyenes és a pont egymás duálisai, ha egy főkörről és annak középpontjáról
van szó, illetve fordítva. Szög duálisa szakasz, O középpontú r sugarú kör duálisa
egy O középpontú π/2− r, illetve egy O középpontú π/2 + r sugarú polárkör lesz.
Ezeket úgy származtathatjuk, hogy vesszük az eredeti körünk pontjainak polárisait,
ezek az egyenesek éppen a két, már említett polárkört fogják érinteni.

Hasonló háromszögek szögei render megegyeznek egymással. Éppen ezért, ha-
sonló háromszögekről tulajdonképpen nem beszélhetünk a gömbön. Gondoljunk
bele, hogy a gömbháromszög szögei egyértelműen meghatározzák a polárháromszög
oldalait, és így magát az eredeti háromszöget is. Tehát ha két háromszög hasonló,
akkor szükségképpen egybevágó is.

14



2. fejezet

A Thalész-kör vizsgálata

2.1. A Thalész-kör és a Thalész-tétel bevezetése,

vizsgálata az euklideszi geometriában

A Thalész-kör vizsgálatát több féle szempontból is megközelíthetjük. Megmutathat-
juk, mint a látókörív egy speciális esetét, bevezethetjük a kerületi és középponti
szögek tételeivel vagy - ahogy tanítási kísérletem során én is tettem - a derékszögű
háromszög körülírt köréről tanultakkal is (3.2.3.1). De az is egy módszer lehet, hogy
először megmutatjuk a diákoknak a Thalész-tételt, mint egy érdekességet, majd
utána kezdjük boncolgatni, hogy miért is lehet ez így a már előző évekből ismert
fogalmak alapján: látókörív, kerületi és középponti szög. Szerintem érdemes kísérle-
tezni az új fogalmak bevezetésénél, hogy kézelfoghatóbb legyen a gyerekek számára
az adott téma és jól megértsék, ne csak lemásolják a tábláról a rajzokat, tételeket.

Vizsgáljuk meg azt, hogy mi a síkon azoknak a pontoknak a halmaza, amelyekből
egy adott AB szakasz adott α szög alatt látszik!

1. Rajzoljunk egy szakaszt és végpontjait kössük össze több szabadon választott
3. ponttal, ezeket nevezzük el C1, C2, ...Cn pontoknak.

2. Mérjük meg a C-knél lévő szögeket. Találunk-e egyformákat?

3. Próbáljunk adott szakaszhoz C-nél 30◦-os szögű háromszögeket szerkeszteni.
(Közös ötleteléssel rájöhetünk, hogy a belső szögek összege segít ebben.)

4. Kössük össze a C csúcsokat. Mit kaptunk?

2.1.0.22. Tétel. A síkon azoknak a pontoknak a halmaza, amelyekből egy adott
AB szakasz adott (0◦ < α < 180◦) szögben látszik, két szimmetrikus körív. Ezt
látószögkörívnek nevezzük. Az adott szakasz a két szimmetrikus körív közös húrja.
Ennek a húrnak a végpontjai nem tartoznak a látószögkörívhez.
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2.1.0.23. Definíció (Kerületi és középponti szög:). A kerületi szög olyan szög,
amelynek a csúcsa a körvonal egy pontja, szárai pedig a kör két húrja. Középponti
szögeknek azokat a szögeket hívjuk, amelyeknek a csúcspontja megegyezik a köz zö-
zéppontjával.

Egy körbe az azonos körívhez tartozó középponti szög és kerületi szög között
szoros kapcsolat van.

2.1.0.24. Tétel (Középponti és kerületi szögek tétele:). Egy körben az azo-
nos ívhez tartozó középponti és kerületi szögek aránya 2:1.

A kerületi szögek többféle helyzetűek lehetnek, de bármely helyzetben igaz a
fenti tétel. Egy körben adott körívhez egyetlen egy középponti szög és végtelen sok
kerületi szög tartozik.

2.1.0.25. Tétel (Kerületi szögek tétele:). Egy körben az ugyanahhoz az ívhez
tartozó kerületi szögek egyenlőek.

A középponti és kerületi szögek tételének a Thalész-tétel tehát egy speciális esete,
amikor a kerületi szög 90◦ és a középponti szög 180◦. Ha pedig a középponti szög
180◦, akkor a szakasz nem lehet más, mint a látókörívünk átmérője, így a 2 körív 1
körré szűkül, ezt a kört hívjuk Thalész-körnek. Mindezt szemléltethetjük számítógé-
pen, ha van rá lehetőség például a GeoGebra programmal vagy a Sulinet Digitális
Tudásbázisán keresztül; vagy egyszerűen kifeszített befőttes gumikkal.

2.1.0.26. Definíció (Thalész-kör:). A síkon azoknak a pontoknak a halmaza, ame-
lyekből egy adott AB szakasz derékszög alatt látszik, az AB átmérőjű kör, kivéve az
AB szakasz két végpontját.

Thalész tétele pedig a következőt mondja ki:

2.1.0.27. Tétel (Thalész tétele:). Ha egy kör valamelyik átmérőjének végpontjait
összekötjük a körvonal bármely más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget
kapunk, amelynek átfogója éppen az átmérő.

Mindezek megértését tesztelhetjük a következő kérdésekkel:

a) Milyen szöget kapunk, haAB szakasz végpontjait a kör egy belső (Pb) pontjával
kötjük össze?

b) Milyen szöget kapunk, ha AB szakasz végpontjait a kör egy külső (Pk) pont-
jával kötjük össze?

16



c) Ha AB szakaszt az eredetitől lentebb tolom a körben, milyen kerületi szögeket
kapok?

d) Ha AB szakaszt az eredetitől feljebb tolom a körben, milyen kerületi szögeket
kapok?

2.1. ábra. Belső és külső szögek

A Thalész-tétel bizonyítását szintén többféle módon kivitelezhetjük. Az előzőek-
hez, vagyis a fogalom bevezetésénél alkalmazott kísérletezéshez, kézenfekvő bizonyí-
tás a háromszög belső szögösszegének felhasználásával történik.

2.1.0.28. Bizonyítás (A háromszögek szögösszege alapján:).

2.2. ábra. Bizonyítás szögösszeggel

Legyen O a kör középpontja. Ekkor az AOC és a COB háromszög egyenlőszárú,
azaz α = α′ és β = β′. Az OC szakasz pont az α′ és β′ részekre osztja γ-t , így
γ = α′+β′ = α+β. Az ABC háromszög belső szögeinek összege (ami a szögösszegtétel
szerint 180◦) épp e négy szög összege, tehát: α + β + γ = α + β + (α′ + β′) =

α + β + (α + β) = 180◦; vagyis:

2α + 2β = 180◦2(α + β) = 180◦α + β = 90◦
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így:
γ = α + β = 90◦

De megmutathatjunk a következő, teljesen elemi geometriára épülő bizonyítást
is, és az előbbiek kitalálását pedig feladhatjuk házi feladatnak, hiszen félig már
megbeszéltük, a tanulók a szerkesztési feladatoknál már használták a bizonyítás
alapötletét.

2.1.0.29. Bizonyítás (Szimmetriatulajdonságokkal:). Rajzoljuk be az O kö-
zéppontot és hosszabbítsuk meg a CO szakaszt O-n túl a kör ívéig, amit metsszen a D
pontban. Azt kell belátnunk, hogy a C-nél lévő szög derékszög. Tudjuk, hogy egy négy-
szög akkor és csak akkor téglalap, ha átlói felezik egymást és egyenlő hosszúságúak.
De az ADBC négyszög átlói egyenlők (mert mindkettő a kör átmérője) és felezik
egymást (az O pontban), így az ADBC négyszög téglalap. Ebből viszont következik,
hogy minden szöge, így a C-nél lévő szög is derékszög.

2.3. ábra. Bizonyítás szimmetriatulajdonságokkal

Nem csak a Thalész-tétel igaz, hanem annak megfordítása is, amit többféle kép-
pen fogalmazhatunk meg:

2.1.0.30. Tétel (Thalész tételének megfordítása:). Ha egy C pontból az AB
szakasz derékszögben látszik, akkor C eleme az AB átmérőjű körnek.

2.1.0.31. Tétel (Thalész tételének megfordítása:). A derékszögű háromszög köré
írt körének középpontja éppen a háromszög átfogójának felezőpontja.

Bizonyításában a Pitagorasz-tétel megfordítását használjuk fel. Ezzel a bizonyí-
tással átismételhetjük a Pitagorasz-tételt, annak megfordítását, gyakorolhatjuk az
egyenletrendszerekkel való számolást és mutathatunk arra egy példát, hogy mire is
volt jó a Pitagorasz-tétel (ami nem sokkal korábbi tananyag).
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2.4. ábra. Bizonyítás Pitagorasz-tétellel

2.1.0.32. Bizonyítás. Legyen T az ABC háromszögben az átfogóhoz tartozó ma-
gasságnak a talppontja, amely x távolságra van az átfogó O felezőpontjától. Azt kell
belátnunk, AO = OB = OC. Írjuk fel a Pitagorasz-tételt a CTB, ATC, és ABC
derékszögű háromszögekre:

(r + x)2 +m2 = b2(r − x)2 +m2 = a2a2 + b2 = d2.

Az x2 +m2 = r2 egyenlőséget most nem felhasználni, hanem igazolni akarjuk. Az
első két egyenlőséget összeadva és rendezve, adódik:

a2 + b2 = 2(r2) + 2(x2 +m2)

vagyis
2(x2 +m2) = a2 + b2 − 2(r2)

de a2 + b2 = d2 miatt

2(x2 +m2) = d2 − 2(r2) = 4(r2)− 2(r2) = 2(r2)

ahonnan
x2 +m2 = r2

vagyis az OC szakasz éppen r (sugárnyi) hosszúságú, így C a körön van.

Az O = T eset triviális (ekkor ACB háromszög egyenlő szárú derékszögű há-
romszög, a CT = CO a derékszöghöz tartozó szögfelezője, amely a háromszöget két
szintén egyenlő szárú derékszögű háromszögre vágja szét, a szárak AO és OC, illetve
OB és OC ez esetben szintén egyenlőek).
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2.2. Thalész-kör vizsgálata a gömbi geometriában

Thalész tétele nem igaz a gömbi geometriában. Ehhez elég csak végig gondolnunk
az euklideszi geometriában lévő bizonyítást, ami szerint a kör középpontját a ke-
rületen fekvő csúccsal összekötve, a háromszöget két, egyenlő szárú háromszögre
bontjuk szét. Ezzel igazolható, hogy a kör átmérőjének megfelelő oldalon fekvő két
szög összege egyenlő a harmadik szöggel. Mivel a síkháromszög szögösszege 180◦,
ezért ebből már következik, hogy a harmadik szögre pontosan 90◦ jut: a három-
szög tehát mindig derékszögű. A gömbi geometriában mindez igaz a szögösszeget
leszámítva, hiszen a háromszögek belső szögösszege itt mindig nagyobb, mint 180◦,
tehát a harmadik szög is nagyobb, mint 90◦. Ráadásul a szög folyamatosan változik.
Maximumát az egyenlő szárú háromszögnél éri el, ahol a harmadik csúcs éppen a
körközépponton át emelt merőleges és a körív metszéspontjában helyezkedik el. Ha
nem ilyen euklideszi módon gondolkozunk, hanem csak a gömbbel foglalkozunk, kí-
sérletezéssel gyorsan a fenti eredményekre juthatunk. Az AB felezőmerőlegese illetve
maga AB átmérő is egy-egy szimmetria tengelyt jelent. Bármely C-hez tartozik egy
C ′, hogy ABC és ABC ′ háromszögek egybevágóak, ezt a C ′ csúcsot illetve AB-re
vett tükörképeiket pedig az ABC háromszög C-ben felvett Lexell-körök (1.2.3.14)
metszik ki. Azonban mégis érdemes fogalkozni az olyan háromszögekkel, amelyek
egyik oldala köré írt kör megegyezik a háromszög körülírható körével, mert más, a
síkon nem létező tételekhez juthatunk.

2.5. ábra. Thalész-gömbháromszög C csúcsnál lévő szögének változása

2.2.0.33. Bizonyítás (Γ szög változásának bizonyítása:). Adott ABC Thalész-
gömbháromszög α1, β1, γ1 szögekkel. Válasszunk egy másik C ′ csúcsot a köríven és
nevezzük ehhez a csúcshoz tartozó szöget γ2-nek. Γ2-ről tudjuk, hogy egyenlő a két má-
sik szög összegével, azaz α2+β2-vel. Tegyük fel, hogy γ1 = γ2 vagyis α1+β1 = α2+β2,
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átrendezve azt kapjuk, hogy α1 − α2 = β1 − β2. Mivel ACT és BC ′T gömbhárom-
szögek minden szöge páronként egyenlő, így ezek egybevágó háromszögek, ami viszont
csak akkor teljesül, ha C ′ C-nek tükörképe AB-re vagy az AB felezőmerőlegesére.

2.6. ábra. A C és C ′ csúcsnál lévő szög nem egyenlő

Az előbbi bizonyítás a szögek egyenlőségéről a síkon is érvényes, azzal a különb-
séggel, hogy a síkon 2 háromszög szögeinek egybevágósága nem jelenti a háromszögek
egybevágóságát, csak hasonlóságukat.

2.7. ábra. Az ACM és a BC ′M háromszögek hasonlóak

2.2.0.34. Definíció. Thalész-gömbháromszögnek nevezzük azt az ABC gömbhárom-
szöget, amelyre teljesül, hogy valamelyik oldalának a hossza a körülírható kör átmé-
rőjével azonos.
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2.2.0.35. Definíció. Egy gömbháromszög kiegészítő gömbháromszögének nevezzük
azt a háromszöget, amellyel az eredeti háromszög gömbkétszöget alkot. Tehát egy
ABC α, β, γ szögű gömbháromszögnek az a oldalhoz tartozó kiegészítő gömbhárom-
szöge, az A,A′ csúcsú α szögű gömbkétszög ABC háromszöget nem tartalmazó része.

2.8. ábra. Thalész-gömbháromszög és kiegészítő háromszöge

2.2.0.36. Tétel (Thalész-gömbháromszög kiegészítő háromszögére:). Vegyünk
egy ABC Thalész-gömbháromszöget, amelynek legyen AB oldala a körülírható kör
átmérője. Ekkor a c oldalhoz tartozó ABC háromszög kiegészítő gömbháromszögének
a szögösszege állandó, mindig 360◦, területe mindig π.

2.2.0.37. Bizonyítás. Legyen ABC körülírható körének középpontja O, továbbá le-
gyen CAB^ = α és ABC^ = β, ekkor BCA^ = α+β, hiszen OAC és OBC egyenlő
szárú gömbháromszögek lesznek, következésképp a kiegészítő gömbháromszög szögei
α + β, π − α, π − β.

Ha egy gömbháromszög kiegészítő gömbháromszög, akkor minden oldalára nézve
az? Vagyis vizsgáljuk meg, hogy ha ABC ′ kiegészítő gömbháromszög C ′B = a′

oldala köré, mint átmérő köré felveszünk egy k2 (K középpontú) kört, akkor az
eredeti gömbháromszög A csúcsának átellenes párja, A′, rajta lesz-e k2 körön! A
válasz igen, nézzük ezt meg a C ′B oldalra.

2.2.0.38. Bizonyítás (1.). A átellenes pontpárja nem más, mint az AC ′ és az AB
gömbi szakaszokra illeszkedő gömbi egyenesek metszéspontja. Ha A′ illeszkedik k2
körre, akkor d(KA′) = d(C ′B)/2 = r2, vagyis KA′C ′ háromszög egyenlőszárú. Ez
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2.9. ábra. A Thalész-gömbháromszög kiegészítő háromszögének kiegészítő három-
szöge

azt jelenti, hogy sükségszerűen a C ′A′ oldalon fekvő szögek egyenlőek. Tudjuk, hogy
AC ′B] = α + β, így KC ′A′] = 180◦ − (α + β). Azt is tudjuk, hogy C ′A′B] =

180◦−α, tehát már csak azt kell megmutatnunk, hogy KA′B] = β. Ez utóbbi abból
következik, hogy KBA′ háromszög egyenlőszárú és B-nél lévő szöge β.

Másképp is bizonyíthatjuk ezt az állítást.

2.2.0.39. Bizonyítás (2.). C ′BA′ háromszög a definicíó alapján Thalész-gömbháromszög,
ha A′-nél lévő szöge egynelő a másik két csúcsnál lévő szögeinek összegével. Tudjuk,
hogy

C ′BA′] = 180◦ − (180◦ − β) = βA′C ′B] = 180◦ − (α + β) = 180◦ − α− β

összeadva
β + (180◦ − α− β) = 180◦ − α
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Mivel AA′ kétszög szögei egyenlőek, az A′-nél lévő szög megegyezik C ′AB szöggel,
ami 180◦ − α. Vagyis az A′ csúcsnál lévő szög megegyezik a másik két csúcsnál
lévő szögek összegével, tehát a kiegészítő háromszög kiegészítő háromszöge is Thalész-
gömbháromszög, így A′ rajta van a C ′B, mint átmérő körüli körön.

Az euklideszi tanulmányok alapján vizsgálhatjuk azt a kérdést is, hogy adott AB
szakasz mely pontokból látszik 90◦ alatt? Ez mindenképp függ a szakasz hosszától.

1. Ha például AB = π, akkor nincs egyetlen ilyen pont sem. ( AB > π esetről
nem beszélünk, hiszen csak Euler-háromszögekkel foglalkozunk.)

2. Ha AB = π/2, akkor 2 főkör mentén, vagyis két gömbi egyenes mentén vannak
ezek a pontok.

3. Ha AB < π/2, akkor az euklideszi esethez hasonlóan két szimmetrikus "látó-
körívet" kapunk, amely folytonos (kivéve az átmérő végpontjaiban), de ezek
nem egy köríven helyezkednek el. Abból is nyílvánvaló, hogy nem lehetnek
egy körön, mert a már vizsgált gömbi Thalész-körön is a szög folyamatosan
változott. Az AB körön kívül esik az összes pontjuk, a 2 legtávolabbi a fele-
zőmerőleg egyenesén van, majd folyamatosan közelítenek a körhöz és az AB
szakasz végpontjaihoz, ez egy gömbi ellipszis.

4. Ha π > AB > π/2, akkor se nem kört, se nem ellipszist nem kapunk, több ív
darabra esik szét a két egyenesünk.

Ahogy a geometriák alapjainál is említettem, a pontpárok és egyenesek között
bijektív megfeleltetés létesíthető, így foglalkozhatunk a gömbi Thalész-háromszög
polárháromszögével azaz duálisával is.

2.2.0.40. Tétel (Gömbháromszög és duálisa:). Vegyünk egy ABC gömbhárom-
szöget. Legyen az a oldalhoz tartozó póluspont A∗, a b oldalhoz tartozó póluspont B∗

és a c oldalhoz tartozó póluspont C∗. Ekkor az ABC háromszög körülírt körének
középpontja megegyezik az A∗B∗C∗ polárháromszög beírt körének középpontjával.

A (2.2.0.40) tétel azért érdekes most számunkra, mivel az összes gömbi Thalész-
kör, olyan gömbháromszög körülírt köre, amelynek AB oldala a körülírható kör
átmérője. Így nem csak a körülír kör középpontja és a duális háromszög beírt körének
középpontja esik egybe, hanem az AB oldal felezőpontja is. A tétel azért igaz, mert
az eredeti háromszög oldalfelező merőlegesei a polárháromszög szögfelezői.
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2.10. ábra. Egy Thalész-gömbháromszög és polárháromszöge

2.2.0.41. Bizonyítás. Vegyünk egy XX ′ gömkétszöget. A p oldalnak ekkor P a pó-
luspontja, a n oldalnak pedig N . Az X-hez és X ′-höz tartozó poláregyenes pedig x.
Ekkor x egyenes merőleges a kétszög oldalaira. Ha berajzolunk egy XHG háromszö-
get, akkor a GX oldalhoz tartozó póluspont P és a HX oldalhoz tartozó N lesz.
Ha az X szögfelezőjét meghúzom, akkor az pontosan középen metszi NP oldalt, ami
a polárháromszög egy oldal és merőlegesen, hiszen a pólusból húzott összes egyenes
merőleges a poláregyenesre.

2.11. ábra. Gömbháromszög szögfelezője a polárháromszög oldalfelező merőlegese
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Az O középpontú, r sugarú, AB átmérőjű Thalész-kör duálisa az O középpontú
π/2− r sugarú kör. Az A-hoz, B-hez és C-hez tartozó poláregyenesek pedig érintik
ezt a duális kört. A gömbháromszög oldalainak duálisa a poláregyenesek metszés-
pontja lesz (A∗, B∗, és C∗). Az, hogy a C csúcsnál lévő szög 90◦, az azt jelentené,
hogy a 2 metszéspont közötti távolság π/2, vagyis 90 gömbi lépés. Ez nyílván nem
igaz, ilyen értelemben nem dualizálható a Thalész-tétel a gömbön. A Thalész-kör
pontjainak duálisai a duális körhöz húzott érintők lesznek, belső pontjainak duáli-
sai olyan egyenesek, amik nem mennek át a duális körön, külső pontjainak duálisai
pedig 2-szer metszik a duális kört.

Mivel a gömbön is igaz, hogy egy Thalész-háromszög alapon fekvő szögeinek
összege egyenlő a harmadik szöggel (amiatt, hogy az OAC és OBC háromszögek
egyenlőszárúak), így a Thalész-tétel duálisát ebből a szempontból vizsgálhatjuk. A
Thalész-háromszög egyik oldala a körülírt kör átmérője. Azaz, az A, B, C csúcsok
egyenlő távolságban vannak az AB oldal O felezőpontjától. Az ABC háromszög duá-
lisa az A∗B∗C∗ háromszög; az O pont duálisa az o főkör (a félgömb peremén). Az AB
oldal felezőpontjának duálisa az A∗C∗ és B∗C∗ oldalak külső szögfelezője. Jelöljük az
OC pontokon átmenő főkör póluspontjait E-vel és E ′-vel. Az OAC egyenlőszárú há-
romszög polárháromszöge a B∗EC∗ egyenlőszárú háromszög, az OBC egyenlőszárú
háromszög polárháromszöge az A∗E ′C∗ egyenlőszárú háromszög. (Ebből következik,
hogy az A∗EC∗ kiegészítő háromszög is egyenlőszárú.)

2.2.0.42. Állítás (A Thalész-tétel duálisa). Ha az A∗B∗C∗ háromszög A∗C∗ és
B∗C∗ oldalának külső szögfelezője a beírt háromszög középpontjának egyenlítője, az
A∗C∗ szakasz hossza 180 − β és a B∗C∗ szakasz hossza 180 − α, akkor az A∗B∗
szakasz hossza 180− (α + β).

2.12. ábra. Thalész-tétel duálisa gömbön
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2.3. Thalész-kör vizsgálata a Bolyai geometriában

A síkbéli bizonyítást végig gondolva itt is könnyen láthatjuk, hogy a Thalész-tétel
nem lehet igaz a hiperbolikus geometriában sem, hiszen a háromszög szögeinek
összege itt sem állandó. Azonban ebben a geometriában mivel a szögösszeg min-
dig kisebb mint 180◦, így a körön fekvő csúcsnál lévő szög is mindig kisebb lesz,
mint 90◦, sőt az AB-re állított felezőmerőlegesben lesz a minimális.

2.13. ábra. Thalész-féle hiperbolikus háromszög

2.3.0.43. Definíció. Thalész-féle hiperbolikus háromszögnek nevezzük azt az ABC
hiperbolikus háromszöget, amelyre teljesül, hogy a körülírható kör középpontja egy-
beesik az egyik oldalának felezőpontjával.

Kiegészítő háromszögről itt nem beszélhetünk, hiszen két egyenes maximum egy-
szer metszheti egymást ebben a geometriában. De vizsgáljuk a következőket:

1. A köríven C helyét változtatva változik-e a szög?

2.14. ábra. Thalész-háromszög γ szögének változása a hiperbolikus geometriában

Igen, változik, ugyanúgy, mint a gömbi geometriában bizonyíthatjuk (2.2.0.33).
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2. Hol lesznek adott A és B esetén azok a C pontok, amiből AB szakasz 90◦

alatt látszik?
A keresett C pontok mindenképp a Thalész-körön belül lesznek. Mivel, ha meg-

hosszabbítjuk AC egyenesét (bármely körön lévő C esetén), akkor ha a köríven kívül
kötöm össze bármely P1 pontot B-vel, azok a szögek kisebbek lesznek az eredeti γ
szögnél, ha pedig belül, akkor bármely P2 esetén nagyobbak lesznek.

2.15. ábra. Thalész-körön belüli és kívüli pontok a hiperbolikus geometriában

A Thalész-kör középpontja nem feltétlenül esik egybe a modellen lévő euklideszi
kör középpontjával, illetve pontosan csak akkor, ha a középpontja a gömbi pólus-
pont. Érdekes megvizsgálni, hogy az euklideszi értelemben azonos sugarú körökben
hogyan változik a Thalész-kör kerületi szöge? Egy főkör mentén eltolva a köröket
AB-hez viszonyított fix helyen a γ szög csökken, paraciklushoz közelítve nullához
tart. Belegondolva, ha egy euklideszi értelemben vett fix sugarú kört közelítek a mo-
dell széléhez, az hiperbolikus értelemben a sugarának növelése a végtelenbe. Mivel
hosszabb oldalakhoz kisebb szögek tartoznak, így a paraciklushoz 0◦-os szög tartozik.

2.16. ábra. Paraciklushoz közelítve a kerületi szög 0-hoz tart
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3. fejezet

Összehasonlító geometriával a

Thalész-tételig

Ebben a fejezetben először az összehasonlító geometria módszerét, fontosságát, lehe-
tőségeit és a tanításnál használt eszközöket mutatom be. A fejezet második részében
pedig a felsőgödi általános iskola 8. osztályában megtartott órákat illetve a tanítással
kapcsolatos tapasztalataimat írom le.

3.1. Az összehasonlító geometria

Az összehasonlító geometria nem más, mint a sík és gömb geometriájának folya-
matos összehasonlítása kezdve az alapoktól egészen a bonyolultabb fogalmakig. Két
geometriai rendszerben tárgyalja a fogalmakat folyamatosan szembe állítva, össze-
hasonlítva őket egymással. A módszer célja, hogy a diákok könnyebben, mégis mé-
lyebben, jobban megértsék a fogalmakat, fejlessze a térszemléletüket. És bár ezek
a célkitűzések nagyon hasznosak, szerintem nem csak ezekre jó a módszer, hanem
arra is, hogy a diákok kreatívabbak legyenek, ne féljenek az új dolgoktól, egy olyan
ekzaktnak tűnő tudományban is, mint a matematika merjenek kérdezni, legyenek
merészek, próbáljanak valami újat alkotni. A térlátás, térszemlélet mellettem az
esztétikai érzéket is fejleszti. Segíti a különböző tudományágak összekapcsolását,
leginkább a földrajz, csillagászat tanításával, de akár a képzőművészeti nevelésben
is. Úgy gondolom, hasonló felfogásban érdemes más geometriák, például a hiperbo-
likus geometria alapfogalmaira is kitérnünk, amiről a [11, 10] irodalmak is tovább
erősítettek. Sajnos az időhiány miatt a tanítási kísérletemben erre nem volt - illetve
nagyon minimálisan volt csak - lehetőség.

Elősegíti, hogy a tanár és a diák kapcsolata ne monológ szerű legyen, ne alá-
fölé rendelt viszonyból álljon, hanem egy együttes munka, kutatás legyen, amiben a
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tanár csak vezér fonalat ad. Az [9, 11, 4] irodalmak és saját tapasztalataim alapján
bátran állíthatom, hogy a közoktatás minden szintjén alkalmazható, beépíthető ez
a módszer és a plusz tananyag, tanításához pedig nem szükséges felsőfokú gömbi
trigonometriai ismeret.

Az összehasonlító geometriai órák során a síkon a szokásos eszközöket, míg a
gömbön a Lénárt-gömb készletet használjuk. Míg a 2. fejezetben a rajzokat a Sphe-
rical Easel nevű programmal készítettem, úgy éreztem a gyerekeknek inkább valami
kézzel foghatót, saját tapasztalatokra épülő geometriát érdemes mutatnom, ezért
választottam a Rajzgömb készletet a számítógépes programmal szemben.

A készlet tartalmaz egy átlátszó, kemény műanyag gömböt, amely egy gyűrű for-
májú alátétre, tóruszra tehetünk. Filctollal dolgozva bármikor letörölhetjük rajzun-
kat alkohollal vagy vízzel, de készíthetjük ezeket félgömbfóliákra is, amik vékonyabb,
cserélhető müanyag fóliák, gömbi rajzlapok, amiket szükség esetén feltehetünk, le-
vehetünk vagy akár el is vághatunk. Segítségünkre van továbbá egy gömbi vonalzó,
mellyel főköröket és főköríveket; gömbi körző, mellyel egy adott pont körüli két meg-
lévő pont közti távolsággal megegyező sugarú kört rajzolhatunk; a középpontkereső,
mely arra szolgál, hogy a körző hegye ne csússzon el a gömbfelületen és a gömbi
szögmérő is, amellyel a szögek nagyságát könnyen mérhetjük (bár a gömbi vonalzó
is elegendő lenne a méréshez, hiszen skálázott).

3.2. A tanórák menete

Három órát kaptam a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (2132 Göd, Ifjúság út 1-3.) 8. c osztályban, Kőszegi Zsuzsanna tanárnő
vezetése alatt. Egy viszonylag kis létszámú (21 fő) osztályban taníthattam, ahol 3
hagyományos matematika óra és 1 csoport bontásos (reál (A) és humán (B) csoport)
van egy héten. Ez a bontott óra lehetőséget biztosított arra, hogy az első, bemutat-
kozó, bevezető foglalkozást kiscsoportban tartsam meg. Így könnyebben bevonhat-
tam mindenkit a gömbi geometria világába, alaposabban meg tudtak ismerkedni a
gyerekek a Lénárt-gömb készlettel is, amit a közös munka során végig használtunk.

3.2.1. Bevezető óra

Az első órán, az asztalokra helyezett, zárt dobozok várták a diákokat, akik nagy
lendülettel és lelkesedéssel nyitották ki kérésemre azokat. Érdeklődve nézegették a
gömböt, tóruszt és a többi segédeszközt. Megkértem őket, hogy rajzoljanak bármit a
gömbre, amit csak szeretnének, de ha lehet, akkor legyen egy kis története a rajznak.
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(a) Mosolygós nyár (b) Vágyak: napsütés, szerelem...

(c) Ami eszünkbe jutott: kakas, szellem,
virág, hóvirág

(d) A zseni és a bukott tanuló

3.1. ábra. Ismerkedés a gömbbel

5 perc múlva mindenki egyesével kijött a táblához és bemutatta művét, elmesélte,
hogy mit és miért rajzolt a gömbre és címet is adott munkájának.

A humán csoportban mindenki felírta a legutóbbi anyagként tanult Pitagorasz-
tétel a gömbre és mellette nagyon szép, színes, változatos rajzokat készítettek és
ügyesen, szabatosan fogalmazva be is mutatták azokat. A reálos csoport kicsit el-
veszettnek tűnt, kevesebbet rajzoltak, inkább egy színt használtak, és nehezebben
találták ki mit is alkossanak, történet sem minden esetben tartozott hozzá, inkább
csak 1-2 szóban elmondták, hogy mi is látható a gömbön. A gyerekek legtöbbje nyár-
ral, szórakozással, kedvelt hobbijukkal, háziállataikkal kapcsolatos rajzolt készített,
egyikük a Földet rajzolta rá és volt olyan is, aki kihasználva a gömb két oldalát egy
ellentétes fogalompárt rajzolt meg: a jó és a rossz tanulót.

Ez a szabad rajzolás több szempontból is nagyon hasznosnak bizonyult. Egyrészt
a diákok úgy érezték, hogy most a szokásos száraz matematika helyett valami szá-
mukra kedves, izgalmas dologgal fogunk foglalkozni, másrészt megismerkedhettek
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az eszközökkel. Tapasztalatokat gyűjtöttek a gömbre való rajzolásról, annak tech-
nikájával kapcsolatban és ismerkedhettek az új geometria tulajdonságaival, ame-
lyeket később próbáltunk rendszerezni, összehasonlítani a síkban tapasztalt, tanult
fogalmakkal. Ezután kipróbáltuk a körzőt, amit nem neveztem nevén, megpróbáltuk
közösen megfejteni, hogy amit rajzoltak az mi is. Kör-e vagy nem? Az A csoport-
ban ügyesen rájött az egyik gyerek, hogy 2 középpontja is lehet egy gömbi körnek.
Tisztáztuk ennek kapcsán, hogy mi is az a "játszótér", ahol most vagyunk, ahol a
geometriáról beszélgetni fogunk, azaz, hogy mi is a sík illetve a gömb, és milyen
határai vannak. Eközben kézhez kaptak egy összehasonlító táblázatot is, amit a 3
óránk során fogunk végig nézni, kitölteni, hogy rendszerezettebb legyen az a sok
információ és újdonság, amit együtt találunk majd ki, fedezünk fel. Ezek után, meg-
beszéltük a házi feladatot, amit a kolléganő direkt ehhez az anyaghoz köthetően
adott fel, majd én is mondtam nekik egy nagyon hasonló feladatot.

A házi feladat így hangzott: 1: Egy hajó egy szigetről kelet felé indul, megy 10
km-t, majd délnek fordul és arra is megy 10 km-t. Milyen messze van ilyenkor a
sziget és milyen irányban látszik a hajóról? 2: Egy hajó elindul egy szigetről, megy
26 km-t, majd délnek fordul és megy 10 km-t. Ekkor pontosan nyugatnak látja a
szigetet. Merre indult a hajó és milyen messze van a szigettől?

Az én feladatom így szólt [7]: Medve úr elindul hazulról és 100 km-t vándorol dél
felé. Pihen egyet, majd elfordul nyugat felé és arra is megy 100 km-t. Újra lepihen,
majd északnak veszi az irányt. Egy idő után azt veszi észre, hogy hazaért. Hogy
lehetséges ez? És milyen színű a medve? A reálos csoport gyorsan reagált és főként
a második kérdés segítségére egyből kitalálta, hogy mi is a "trükk" és, hogy egy
fehér jegesmaciról szól a történet. A humános csoport tagjai először csak döbbenten
nézték a táblát, ahova rajzoltam is a mesét elterelés gyanánt és úgy érezték, hogy
ez nem is lehetséges, de kis idő múlva rájöttek ők is a megoldásra. A hátra lévő
időben pedig megbeszéltük a legegyszerűbb elemet és a legegyszerűbb vonalat a sík-
és gömbi geometriában. Ezeket a fogalmakat alaposan tisztáztuk, nagyon tetszett a
diákoknak a félbevágott alma, az, hogy együtt felfedeztük a dolgokat. A B csoport
ennél a résznél sokkal aktívabb, lelkesebb volt. Élvezték, hogy kitörtünk a tanórák
szokásos hangulatából, hogy lehet egyéni véleményük, hogy mindegyiküktől meg-
kérdeztem, hogy ő hogyan gondolja. Élvezték, hogy együtt dolgoztunk, nem csak a
tanár előadását hallgatták és jegyzeteltek, örömmel nézegették a gömböt, az almát,
amitől a matematika nem lett olyan idegen számukra. Az egyes kérdésekről vagy
egyesével nyilatkoztak, vagy kézfeltartásos szavazással fogalaltak állást. Tudunk-e
pontot rajzolni? Van-e félpont? Hol kell elvágnom az almát, hogy egyenest kapjak?
Ha kalapot vágok az almának az egyenes-e? A Térítők a Földgömbön egyenesek-e?
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Síkon Gömbön ?

Legegyszerűbb
elem

Pont Pont, átellenes pontpárok

Legegyszerűbb
vonal

Egyenes (végtelen) Gömbi egyenes (véges)

Legrövidebb út Egyenes szakasz Gömbi egyenes szakasz

Mi a kör? Középponttól egyenlő
távolságra lévő pontok
halmaza

Középponttól egyenlő távol-
ságra lévő pontok halmaza
(2 középpont, átellenesek)

3.1. táblázat. Alapfogalmak

És a hosszúsági körök egyenesek? Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdésekben dön-
töttek. Házi feladatnak azt kapták, hogy gyűjtsenek a környezetükben gömb alakú
tárgyakat, írják le azokat. Ezt a következő óra elején ellenőriztük és meglepődve
tapasztaltam, hogy nekik a frizbi, a falióra és a tányér is gömb alakúnak tűnt. Meg-
beszéltük, hogy azok csak kerekek, vagyis kör alakúak, de nem gömbölyűek.

3.2.2. Második óra

A kezdeti lelkesedés nem lankadt a második órára sem, ebből arra következtethe-
tünk, hogy nem csupán az újdonság varázsa hatott a diákokra. Ez alkalommal négy
fős csoportokban dolgoztak, úgy alakítottam ki ezeket, hogy a bontott órán külön
csoportban lévő tanulók ne keveredjenek. A házi feladat megbeszélése után, átis-
mételtük a múlt órán tanultakat és kitöltöttük az összehasonlító táblázat megfelelő
sorait.

Ezután beszélgettünk a szakaszról, távolságról és a szögről, megvizsgáltuk a
gömbi szögmérőt és megbeszéltük, hogy a gömbi vonalzóval is lehet szöget mérni.
Majd az óra első felében a pont és az egyenes, valamint 2 egyenes kölcsönös helyzetét
vizsgáltuk meg a síkon és a gömbön is, és írtuk be a táblázatunkba.

Az egyik gyerek felvetette, hogy lehetnek kitérő egyenesek is. Tisztáztuk, hogy
csak a síkban dolgozunk most és ezekben a geometriákban nincsen ilyen, illetve
az euklidesziben csak a párhuzamosok ilyenek. De van egy másik geometria, ahol
van. A táblázatuknak éppen ezért van 4 oszlopa. Ezzel elég sok idő elment, így a
sokszögekbe, azon belül is a háromszögbe már épphogy csak belekezdtünk. Kértem
őket, hogy szabadkézzel rajzoljanak a gömbre egy háromszöget. Minden csoport-
hoz odamentem és megnéztük, hogy vajon minden oldala jó-e a háromszögeknek,
többen jelezték, hogy 1-2 ember szerintük nem gömbi egyenesek mentén rajzolt,
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Pont-egyenes
kölcsönös hely-
zete

Illeszkedik (2 végte-
len félegyenes)/nem il-
leszkedik

Illeszkedik (2 vé-
ges félegyenes)/nem
illeszkedik

2 ponton át húz-
ható egyenesek

Egy Egy/végtelen sok

2 egyenes kölcsö-
nös helyzete

Egybeeső Egybeeső Egybeeső

Metsző Metsző

Merőlegesen metsző Merőlegesen metsző

Párhuzamos - "Kitérő"

3.2. táblázat. Pont-egyenes és 2 egyenes kölcsönös helyzete

így azok az oldalak biztos nem jók. Ezután vonalzóval rajzoltak háromszögeket, így
megbeszélhettük, hogy melyik oldalai jók a vonalzónak, ezzel megint átismételve a
gömbi egyenes fogalmát, majd lemérték a már biztosan jó háromszögük szögeket
is. Ekkor kicsöngettek sajnos, így nem tudunk befejezni a háromszöges feladatokat,
de cserébe az eddigieket nagyon alaposan tárgyaltuk, ami időigényes munka volt.
Házi feladatnak azt kapták, hogy nézzék meg a tankönyvükben, az Interneten, hogy
mikor hasonló és mikor egybevágó 2 háromszög. Ez az anyagrész csak a 8. osztály
végén van a tantervben, így kicsit előre is haladhattunk síkgeometriából a kötelező
anyaggal a sok ismétlés, a már tanult fogalmak elmélyítése mellett.

3.2.3. Harmadik óra

Az utolsó alkalom volt számomra a legnehezebb, sok mindent el akartam még mon-
dani, meg akartam még beszélni a gyerekekkel és tudtam, hogy szűkös az idő, nem
ragadhatunk le egy-egy problémánál, mert el akartam jutni a Thalész-tételig és
annak gömbi vizsgálatáig. Ez a feszített tempó sajnos azt eredményezte, hogy a
diákok kevésbé voltak lelkesek. Nagyon rövid ismétlés után narancsokkal kezdtük
ezt az órát, aminek nagyon örültek a gyerekek, rögtön tisztáztuk, hogy ezek most
tudományos narancsok, a tanuláshoz kellenek, ahogy első órán az alma is, de óra
után majd elfogyaszthatják őket. A narancs, 3 fogpiszkáló és egy befőttes gumi se-
gítségével vizsgáltuk a gömbi háromszögeket. Mindenki kijelölt a fogpiszkálókkal 3
pontot a narancsán, majd ráhúzta a gumit. Felmutatták a kész műveket, mindenki
egy szép Euler-háromszöget készített. Próbáltuk másképp ráhúzni a gumit a fog-
piszkálókra, de nem ment. Megmutattam nekik, hogy lehet másképp is, de a nem
Euler-háromszögem heves tiltakozást váltott ki. Emlékeztettek rá, hogy korábban
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már megbeszéltük, hogy 2 pont közötti távolság maximum 180 gömbi lépés lehet,
így ők nem is ismerik el ezt a valamit háromszögnek. Ez nagyszerű felismerés volt
a részükről és azt bizonyítja, hogy megértették, elfogadták az eddig tanultakat és
alkalmazni is tudják azokat. Mivel még a tananyagban nem szerepelt a látókörív
fogalma, így más oldalról kellett megközelítenem a Thalész-tételt, nem úgy, ahogy
az előző fejezetben írtam. A diákok azonban tanulták a következő állítást:

3.2.3.1. Állítás. A derékszögű háromszög körül írt körének középpontja egybe esik
a háromszög átfogójának felezőpontjával.

Így rákérdeztem, hogy mit tudnak a derékszögű háromszög körülírt köréről, majd
felrajzolva a táblára az említett tételt megvizsgáltuk, hogy, ha a derékszögnél lévő
csúcs helyét a kör mentén változtatom, akkor vajon változik-e γ szög. Ez a kérdés
megosztotta az osztályt, sokak gondolták úgy, hogy persze változik, de a reálos
tanulók azért inkább arra szavaztak, hogy nem fog változni. Berajzoltunk pár pontot
és így mindenki megtapasztalhatta, hogy nem változik a szög. Ezt be is bizonyítottuk
együtt az előző fejezetben bemutatott (2.1.0.28) módon. Megbeszéltük, hogy nem
csak a tétel, de megfordítása is igaz. Egy kis lazításként elmondtam nekik Bódai-
Soós Judit Thalész-tétel című versét [8], így új erőre kaphatott mindenki. (Hasonlóan
aranyos történet Matos Zoltántól a Kisherceg geometriája [12], ezzel nagyon jól fel
lehet kelteni a gyerekek érdeklődését a téma iránt, sajnos a mi időnkbe ezúttal nem
fért bele.)

Ezután felrajzoltunk a gömbre is egy kört, meghúztuk az átmérőjét és vizsgáltuk
a köríven elhelyezhető különböző C pontoknál lévő szöget, szögeket. Megállapítot-
tuk, hogy egyrészt nem állandó, mint a síkgeometriában, másrészt pedig senkinek
sem volt derékszög. Javasoltam az osztálynak, hogy nézzük meg az euklideszi bizo-
nyítást, vajon mi a probléma vele? Megtudunk-e valamit belőle? Izgatottan mentünk
végig az említett bizonyításon és kiderült, hogy γ itt is egyenlő α ás β szögek összegé-
vel, de felhasználtunk valami olyat, ami itt nem érvényes, mégpedig a szögösszeget,
hiszen a gömbön az nem állandó, nem 180◦. Az egyik kislány ügyesen jelezte, hogy
még azt is tudjuk, hogy mindig nagyobb mint 180◦, tehát a γ mindig nagyobb lesz,
mint 90◦, de nem tudjuk mennyi. Megbeszéltük azt is, hogy γ maximum 180◦ le-
het, de ez az elfajult háromszög már nem jó nekünk, mert olyan, mint egy kétszög.
Hogy kárpótoljam a diákokat a Thalész-tétel elvesztéséért, megmutattam nekik a
(2.2.0.36) tételt és bizonyítását. Tátott szájjal nézték és nem hittek a szemüknek,
hogy állandó lesz a szögösszeg és ráadásul a terület is. Végezetül megkérdeztem
tőlük, hogy szerintük az euklideszi geometriában is lehet-e ilyen tétel a kiegészítő
háromszögekről. Gyorsan, ügyesen reagáltak és huncut mosollyal és nagy önbizalom-
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mal kiabálták egyszerre, hogy nem, mert ott nincsenek is kiegészítő háromszögek,
hiszen a meghosszabbított oldalak nem metszik egymást.

3.3. Pedagógiai tapasztalataim

A fegyelmezéssel kapcsolatos tapasztalataim

A fegyelmezés minden iskolában, minden osztályban kortól függetlenül jelentős prob-
léma a pedagógusok számára. Napjainkban, amikor a tanárok kezében nem túl sok
fegyelmezési eszköz van még hangsúlyosabbá válik ez a kérdés. Hogyan tarthatok ren-
det, fegyelmet az órán? E helyett talán érdemes lenne azt kérdezni, hogyan köthetem
le a diákok figyelmét az órán? Hiszen miért fegyelmezetlenek, miért rosszalkodnak
a tanulók? Mert nem köti le őket a tantárgy, a pedagógus, vagyis unatkoznak. Fe-
szélyező lehet, főleg kisebb gyerek számára az, hogy 45 percet egy kényelmetlen,
sokszor szűkös padban kell töltenie, ugyanabban a testhelyzetben, csöndben, figyel-
mesen. A gyerekek sokszor csak azért foglalkoznak mással, hogy kommunikálhas-
sanak társaikkal, hogy mozoghassanak egy kicsit. Sok gyereket nem érdekel, ha a
tanára figyelmezteti őt, intőt ad neki, egyeseket osztogatni pedig nyílván helytelen
magatartásbeli problémák miatt.

Tapasztalatom szerint - nem csak mint tanár, hanem mint diák is - az esetleges
büntetések helyett inkább motiválni kéne a tanulókat. A sokszor telejesen egyirá-
nyú kommunikáció helyett egy közös munkát kéne megvalósítani az órákon, hogy
a tanulók aktív részesei lehessenek az óráknak, így lekösse őket az adott tananyag.
Erre a fajta munkára pedig kiválóan alkalmas a tanítási kísérlet során alkalmazott
Lénárt-féle gömbkészlettel való tanulás és az összehasonlító geometria módszere. A
diákok kedvvel, aktívan és figyelmesen követték az órákat, izgatottan beszélték meg
egymással az ötleteiket, eredményeiket és tanakodtak együtt egy-egy feladat megol-
dásán. Kézzel foghatóvá vált számukra a matematika, meg tudták érinteni, el tudták
képzelni és nem kellett rendreutasítani, figyelemre inteni őket, mert érdeklődéssel ta-
nulmányozták az anyagot, kísérleteztek, aktívan részt vettek az órán. Szabadon for-
golódhattak, akár fel is állhattak, hogy a gömböt jobban lássák, kommunikálhattak
egymással és persze a tanárral is és ami talán a legfontosabb, hogy sajátjuknak érez-
hették a közösen megbeszélt fogalmakat, tételeket. Nem készen kaptak egy anyagot,
hanem nekik kellett megalkotni azt. Mindenki tiszta lappal indulhatott, nem voltak
jó vagy rossz tanulók, mert mindenki számára új volt ez a dolog, így könnyebb volt
bevonni a kevésbé érdeklődő, esetleg gyengébb képességű diákokat is.
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A módszer hátrányai

Ha egy pedagógus ezzel a módszerrel dolgozik az osztályában fel kell készülnie arra,
hogy nem a tanterv szerint alakul az óra. A diákok sokszor másképp gondolkoznak
és feltehetnek olyan kérdéseket, amik a témához kapcsolódnak, de a tanár mégsem
tervezte bele az órába. Tanítási kísérletem alkalmával is megtörtént ez, az első órát
egymás után kétszer tartottam meg az osztály két részének külön-külön.

Míg az első alkalommal minden úgy ment, ahogy terveztem, a diákok pontosan
követték a gondolatmenetemet és a tervezett óravázlatot, addig a második csoport-
ban többször olyan kérdéseket tettek fel, amik előbbre hoztak anyagrészeket vagy
épp egyáltalán nem voltak betervezve. Idő szűkében persze mérlegelnem kellett, hogy
mennyire megyek bele az adott kérdésekbe, mennyire hagyom az órát más irányba
elvinni, mint a tervezett és ez nehéz. Kiengedni a kezünkből a tekintélyelvet, be-
lemenni olyan párbeszédekbe, ami nincs a tantervben, ami nekünk is lehet, hogy
ismeretlen, aminek a végén lehet, hogy kiderül, hogy esetleg a tanár sem tud min-
dent kellemetlen lehet. A tanártól ez a módszer sokszor spontaneitást, kreativitást,
gyors döntéseket igényel, nagyobb figyelmet a gyerekek reakcióira, felvetéseire és en-
nek következtében alaposabb tárgyi ismereteket is. Több készüléssel jár, több időt
igényel a tanár részéről, márcsak az is, hogy az eszközöket biztosítsa, tisztán tartsa.

Továbbá ez a módszer és ezeknek a segítő eszközöknek a használata igencsak
nehéz egy teljes létszámú osztályban. Kísérletem során alkalmam nyílt kipróbálni 8,
13 és 21 fővel is a tanítást és azt tapasztaltam, hogy 10-12 főnél többel elég nehéz
így foglalkozni. Míg a bontott órákon minden gyerekkel egyenként tudtam foglal-
kozni, amikor az osztály egyben volt, a halkabb szavú diákok könnyebben háttérbe
szorultak, az egyéni ötletekre, felvetésekre kevesebb idő maradt. Legtöbb iskolában
sajnos nincs lehetőség matematikából csoportokra bontani az osztályokat, tehát ez-
zel a tanulási formával nehezebb dolguk lesz a tanároknak, ha a nagyobb létszám
ellenére minden tanulót motiválni akarnak.

Felmérő

Sok esetben a rosszabbnak titulált tanulóknak sikerélményt és diáktársai elisme-
rését nyújtja ez a tanulásforma, de a szorgalmas, jó tanulók is kamatoztathatják
tudásukat például a bizonyítások során, ahol sokszor abból érdemes kiindulni, hogy
az euklideszi geometriában mit tanultunk.

Megkértem a kolleganőt, hogy irasson meg egy rövid tesztet a gyerekekkel a kö-
vetkező órán, hogy lássuk mennyi maradt meg bennük az általam tartott 3 órából. A
tesztet mellékletben közlöm a megoldásokkal és a tanulók táblázatba foglalt eredmé-

37



nyeivel együtt, itt csak a következtetéseket szeretném levonni kiemelve pár érdekes
eredményt.

A legtöbb kérdésre a tanulók többsége helyesen válaszolt, az A csoportban lévő
8 emberből legalább 6-an, a B csoport 13 tanulója közül pedig legalább 8-an adtak
helyes választ a 15 kérdésből 12-re (3.2 ábra).

3.2. ábra. A válaszok összesített eredménye csoportonként

Ezeknél a kérdéseknél a rossz választ adók az A csoportból ugyanazok voltak
szinte mindig, a B csoportból különböző emberek rontottak különböző kérdésekben.
Vagyis a reálosok közül 1-2 diák egyáltalán nem értette az órákat vagy nem figyelt
a teszt kitöltésénél, a többiek pedig szinte tökéletesen oldották meg a feladatokat,
míg a humános csoportból szinte minden tanuló jól válaszolt a kérdések többségére,
de mindegyikük el is rontott néhány választ (3.3 ábra).

3.3. ábra. A válaszok összesített eredménye diákonként

Ez az eredmény számomra azt tükrözi, hogy az órák nagyrésze megmaradt a
gyerekek többségében, érdekesnek találták és odafigyeltek. Ez a pár rosszul telje-
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sítő tanuló egyébként is rosszabbul teljesít a többieknél a kolleganő szerint, bár a
legtöbbjük az általam tartott órákon aktív és találékony volt. Úgy tűnik a helyes
végeredmények, következtetések mégsem maradtak meg a fejükben.

A tesztben volt 1 kérdés (3.4 ábra), amit szinte senki sem válaszolt meg jól. Ez a
kérdés az volt, hogy hány párhuzamos egyenest tudunk húzni a gömbi geometriában.
Ezt mindössze 2 diák válaszolta meg helyesen, méghozzá a humános csoportból. A
tanulók többsége úgy gondolta, hogy itt is végtelen sok párhuzamos egyenest van,
néhányan pedig 2, illetve 4 párhuzamosra szavaztak. Nagyon meglepett ez az ered-
mény, hiszen a táblázatba is felírtuk, hogy nincsenek párhuzamos egyenesek a gömbi
geometriában. A 2. órán részletesen átbeszéltük két egyenes kölcsönös helyzetét, sok
időt töltöttünk ezzel és a (8.)"Az alábbiak közül melyek gömbi egyenesek?" kér-
dést szinte mindenki helyesen meg is válaszolta (a B csoportból 3-an elrontották).
Ez számomra azt mutatja, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a szemléltetés és,
hogy a szemléletes példákat sokkal könnyebben megértik, megjegyzik. Elvonatkoz-
tatni tőlük már kicsit nehezebben tudnak, de természetesen ez azért is van, mert a
párhuzamosság fogalmától nagyon nehéz megválni. Ugyanakkor azt is elárulja ez az
eredmény, hogy nem magolták be az összehasonlító táblázatot, nem készültek külön
a teszt megírására.

3.4. ábra. Hány párhuzamos egyenes húzható a gömbi geometriában

Egy másik kérdés (3.5 ábra), amire a B csoport tanulóinak nagy része (13-ból
6 diák) rosszul válaszolt, az volt, hogy két metsző egyenes hány részre bontja a
gömbfelületet a gömbi geometriában. Erről nem beszéltünk az órán, ellenőrzésként
raktam bele a tesztbe, kíváncsi voltam, hogy önállóan át tudják-e gondolni ezt a
becsapós kérdést. Euklideszi változatát az A csoport minden tagja, a B csoport 9
tanulója válaszolta meg helyesen, de ezt a gömbi kérdést sajnos sokan elvétették. 6
diák a B csoportból és 1 az A-ból úgy gondolta, hogy csak 2 részre bontja 2 metsző
egyenes a gömböt. A reál csoport 1 tanulója, a humánosok közül pedig 2-en úgy
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vélték, hogy 3 részre bontják a gömb felületét ezek az egyenesek.

3.5. ábra. Két metsző egyenes max. hány részre osztja a gömbfelületet

Ezen a 2 problémás kérdésen kívül egy meglepetést okoztak a diákok. Ez a meg-
lepetés az volt, hogy többekben nem tisztázódott, hogy a síkgeometriában mi is a
legegyszerűbb elem, pedig elég sokat beszéltünk róla és a táblázatban is rögzítettük,
sőt még az ismétlések során is előkerült. Azt viszont szinte mind helyesen megvá-
laszolták, hogy a gömbi geometriában mi a legegyszerűbb elem. Többször fordult
olyan elő, hogy egy-egy diák két egymást kizáró választ is megjelölt és nagyon ke-
vesen mertek "nem tudom" választ adni, pedig szinte mindegyik kérdésnél meg volt
rá a lehetőségük.
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4. fejezet

Tájékozódás a nem-euklideszi

geometriák ismeretéről

Több cikket, tanítási beszámolót olvastam a nem-euklideszi geometriák tanításáról,
taníthatóságáról, tanítási kísérletekről, tapasztalatokról és volt pár [4, 3, 7], amiben
az iró egy-egy felmérőt, tesztet is összeállított, hogy ellenőrizze a diákok tudását,
a téma megértését vagy pont azért hogy összefoglalja, rendszerezze az átbeszélt
dolgokat.

Úgy gondoltam, érdekes lenne egy ezekhez hasonló felmérőt készíteni, de minden
előzetes tanítás, magyarázat nélkül kitöltetni, hogy egy általános képet kapjunk az
emberek tudásáról és hozzáállásáról a nem-euklideszi geometriákhoz. Hiszen, amikor
egy tanár áll az osztálya elé vagy épp kollégái elé ezzel a témával, érdemes tudnia
milyen tudással rendelkezik hallgatósága. De nem csak az fontos, hogy a diákok
számára valami teljesen újat mutatunk-e, hanem az is, hogy ha hazamennek, otthon
milyen háttér fogadja őket. Érdemes tehát tisztába lennünk az emberek, így a szülők
általános képével az adott témában, hogy a gyerekekkel hatékonyabban tudjunk
foglalkozni.

A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy az elején pár személyes kérdésből képet
kaphassunk arról, hogy kik is töltik ki, milyen iskolázottságú emberek, milyen elő-
zetes tanulmányokkal álltak neki a kitöltésnek. Ez után pár olyan általános kérdés
következett, ami kedvcsinálóként szolgált a témához, kicsit bevezette azt egy nem
túl hivatalos, száraz formában. A nagyon matek részben, ami ezek után következett
pedig a különböző geometriák alapfogalmaihoz kapcsolodó kérdéseket tettem fel.
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4.1. A kérdőív eredményeinek kiértékelése

A személyes részből kiderült, hogy a megkérdezettek szinte mindegyike gimnáziumi
és felső fokú tanulmányokat végzett. Nagyságrendileg egyenlő volt a nők és férfiak
részvétele a felmérésben. Egy kivételével minden válaszadó elmúlt 18 éves, így inkább
a pár évvel ezelőtti oktatásról kapunk képet, nem igazán a jelenlegiről, bár több mint
negyede a megkérdezetteknek jelenleg is felsőfokú okatatásban vesz részt.

Az általános kérdések egy kis kedvcsinálóként szolgáltak, de világosan kiderült
belőle, hogy az emberek többsége nem tudja hova is tegye ezeket a nem-euklideszi
geometriákat, nem tudják mihez kössék, mire jó, kik használhatják és hogy van
különbég köztük. Abban a pár kérdésben, amiben mindhárom geometria szerepelt
(ált. 1, matek 4, 13) születtek a legrosszabb eredmények, ez úgy vélem azért van,
mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a gömbi geometria és a Bolyai ugyanaz. Ez nem
csak az eredményekből derült ki számomra, hanem egy kitöltő meg is fogalmazta
nekem, hogy ő úgyan nem is hallott még ezekről, de megkérdezte a mérnök férjét,
aki elmagyarázta neki, hogy a gömbi geometria és a hiperbolikus egy és ugyanaz,
képzeljen el egy Földgolyót, ahol a főkörök az egyeneesek, erről van szó. Az euklide-
szi geometriára vonatkozó kérdéseket jól kitöltötték, még a nehezebbeket is és úgy
gondolom, hogy a rossz válaszadók nagy része ezeknél a kérdéseknél csak azért adott
meg helytelen választ, mert vagy nem olvasta el rendesen, azaz félreértette a kérdést
vagy pedig a sok, néha becsapós válaszlehetőség megzavarta. A párhuzamosság kér-
dése itt is, akár csak a gyerekeknél nehéznek bizonyult, a válaszadók több mint fele
rosszul válaszolt a gömbi és a Bolyai esetben is, bár meglepő módon a hiperbolikust
többen eltalálták.

A Thalész-tétel létezése a gömbi geometriában nagyon megosztotta az embe-
reket, sokan bevallották, hogy nem tudják igaz-e, harmaduk úgy gondolta igaz és
picivel többen, hogy nem igaz. Ebben a válaszban érződik a teljes bizonytalanság, az
hogy ez már tényleg nehéz kérdésnek tűnik. A legrosszabb eredményt a belső szögek
összegéről szóló kérdésből kaptam. Először is látszik, hogy az általános és középisko-
lákban nagyon megtanítják a diákokkal, hogy "A háromszög belső szögeinek összege
mindig 180◦" és nagyon ritka az olyan tanár, aki a mondatba beleteszi, hogy a sík-
ban vagy az euklideszi geometriában. Pedig, ha jobban belegondolunk, akkor főleg a
középiskolában, ahol földrajzot is tanulnak a gyerekek meg kéne legalább említeni,
hogy léteznek más geometriák is, ahol a szögösszeg nem állandó. Másodszor, amit
már említettem az is feltűnik az eredményekben, hogy sokan úgy gondolják a Bolyai
és a gömbi geometria ugyanaz.

Akárcsak a gyerekek tesztjében itt is előjön az a tapasztalat, hogy az emberek
nem szeretik azt mondani valamire, hogy nem tudják. Inkább tippelnek egy lehetsé-
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ges válaszra és csak az ő általuk nehéz kérdéseknél merik bevallani, hogy nem tudnak
valamit. Ez szerintem abszolut a tanítás, az iskolai nevelés hatása. Az osztályban jól
megfigyelhető volt, hogy a mindenki számára új anyagnál a jó tanulók nem mondtak
semmit, ha nem voltak benne biztosak, ha mondtak valamit, akkor legtöbbször jó
választ adtak, ahogy a dolgozatban is szép eredményeket értek el. A rossz tanulók vi-
szont bátran, szinte gondolkodás nélkül adtak helytelen választ a kérdésekre, "hátha
bejön" alapon. Persze nem azzal van a baj, hogy mernek rosszat mondani, hanem
hogy inkább mondanak gyorsan valamit, bármit, minthogy elgondolkozzanak vagy
épp bevallják, hogy nem tudnak valamit.
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Függelék

F.1. Felmérő teszt

1. Szerinted kik használják a gömbi geometriát? (többet is megjelölhetsz)

(A) csillagászok, hajósok, pilóták (B) GPS-ek, műholdak
(C) csak matemetikusok, ez egy elméleti dolog (D) mindenki
(E) senki (F) fagyiárusok
(G) football edzők

2. Szerinted a repülők Budapestről New Yorkba miért Grönland felé mennek?

(A) arra van csak légifolyósó (B) arra biztonságosabb a légköri tényezők miatt
(C) nem is arra mennek (D) hogy több szárazföld felett repülhessenek
(E) arra rövidebb (F) passz
(G) egyiksem

3. Mi a leegyszerűbb elem a gömbi geometriában?

(A) pont (B) egyenes (C) félpont (D) fogalmam sincs

4. Mi a leegyszerűbb elem a síkgeometriában?

(A) pont (B) egyenes (C) félpont (D) fogalmam sincs

5. Háromszögnél kevesebb szögű zárt síkidom lehetséges az euklideszi-geometriában?

(A) igen, kétszög is van (B) igen, van egyszög és kétszög is
(C) nem, a háromszög a legkisebb ilyen (D) nem tudom

6. Háromszögnél kevesebb szögű zárt síkidom lehetséges a gömbi geometriában?

(A) igen, kétszög is van (B) igen, van egyszög és kétszög is
(C) nem, a háromszög a legkisebb ilyen (D) nem tudom

7. Mit tudsz a háromszögek belső szögösszegéről?

(A) a háromszögek belső szögeinek összege mindig 180◦

(B) a belső szögek összege az eulidesziben 180◦, a gömbiben > 180◦
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(E) semmit

8. Az alábbiak közül melyek gömbi egyenesek?

(A) Egyenlítő (B) Rák-térítő (C) Bak-térítő
(D) Sark-körök Hosszúsági körök

9. Hány párhuzamos egyenest tudsz húzni az euklideszi geometriában?

(A) kettőt (B) négyet (C) végtelen sokat (D) egyet sem

10. Hány párhuzamos egyenest tudsz húzni a gömbi geometriában?

(A) kettőt (B) négyet (C) végtelen sokat (D) egyet sem

11. Két nem egybeeső egyenes maximum hányszor metszheti egymást az euklideszi
geometriában?

(A) egyszer (B) kétszer (C) háromszor (D) négyszer
(E) nyolcszor (F) végtelen sokszor (G) egyszer sem (H) nem tudom

12. Két nem egybeeső egyenes maximum hányszor metszheti egymást a gömbi
geometriában?

(A) egyszer (B) kétszer (C) háromszor (D) négyszer
(E) nyolcszor (F) végtelen sokszor (G) egyszer sem (H) nem tudom

13. Két metsző egyenes maximum hány részre bontja a síkot az euklideszi geomet-
riában?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 (F) nem tudom

14. Két metsző egyenes maximum hány részre bontja a gömbfelületet a gömbi
geometriában?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 (F) nem tudom

15. Igaz-e a Thalész-tétel a gömbi geometriában?

(A) igen (B) nem (C) nem tudom

F.2. A gyerekek tesztjének eredményei

A táblázatban lévő zöld mezők a helyes válaszokat jelölik, a pirosak pedig azokat a
kérdéseket, amiket különösen sokat rontottak el, ezeket részleteztem is a dolgozat 3.
fejezetében. Az első szám mindig az A csoport 8 tanulójából, a második pedig a B
csoport 13 tanulójából azoknak a diákoknak a száma, akik az adott választ jelölték
meg.
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Teszt A B C D E F G H

1. gömbi geom. használata 7+10 4+6 1+4 1+1 0 0 1+2 -

2. repülők 1+0 2+3 0+1 0+1 0 0+2 8+8 -

3. gömbi legegyszerűbb 7+13 1+0 0+2 0 - - - -

4. sík legegyszerűbb 5+9 1+1 1+1 0+2 1+2 - - -

5. legegyszerűbb sokszög eukl. 1+0 0+1 7+11 0+1 - - - -

6. legegyszerűbb sokszög gömb 7+12 1+2 0 0 - - - -

7. belső szögösszeg összehas. 0 8+13 0 - - - - -

8. melyik gömbi egyenes 8+12 0+2 0+2 0 8+11 - - -

9. párhuzamosok síkon 0+2 0+2 7+9 0 1+1 - - -

10. párhuzamosok gömbön 3+2 0+2 5+7 0+2 0 - - -

11. 2 egyenes max metsz. eukl. 7+11 1+1 0+1 0 0 0 0 0

12. 2 egyenes max metsz. gömb 0+1 6+8 0 0 0 0+1 0 2+3

13. 2 egyenes síkdarabok eukl. 0+3 0+1 8+9 0 0 0 - -

14. 2 egyenes felületek gömb 1+6 1+2 7+4 0 0 0+1 - -

15. Thalész-tétel gömbön 2+4 6+9 0 - - - - -

F.3. A Kérdőív és eredményei

Az Interneten közzétett kérdőív a következő személyes kérdésekkel kezdődött, hogy
felmérhessem milyen tanulmányokkal, tapasztalatokkal rendelkeztek a kitöltők a
teszt megírása előtt.

1. Életkorod:

(A) 18 alatt (B) 18-20 (C) 20-24 (D) 24 felett

2. Nemed:

(A) nő (B) férfi

3. Legmagasabb iskolai végzettséged:

(A) általános iskola (B) szakmunkásképző (C) érettségi
(D) főiskola, BSc/BA (E) egyetem, MSc/MA

4. Jelenleg folytatsz felsőfokú tanulmányokat?

(A) még nem, de tervezem (B) igen, műszaki területen tanulok (C) igen, bölcsésznek tanulok
(D) igen, gazdasági jellegű oktatásban veszek részt (E) OKJ-s képzésre járok (F) jelenleg nem tanulok

5. Tanultál az általános vagy középiskolai tanulmányaid során nem-euklideszi
geometriákról?

(A) igen, említették (B) igen, több órán keresztül (C) nem (D) nem tudom, mi az
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6. Felsőoktatásban tanultál nem-euklideszi geometriákról?

(A) igen, említették (B) igen, több órán keresztül (C) nem (D) nem tudom, mi az

7. Volt az érettségin gömbbel kapcsolatos feladat matematikából?

(A) igen, felszínre/térfogatra vonatkozóan (B) igen, koordináta-geometriás
(C) nem (D) az idő homályába vész
(E) nem érettségiztem ebből a tárgyból

8. Volt az érettségin gömbbel kapcsolatos feladat földrajzból?

(A) igen, felszínre/térfogatra vonatkozóan (B) igen, koordináta-geometriás
(C) nem (D) az idő homályába vész
(E) nem érettségiztem ebből a tárgyból

Személyes kérdések A B C D E F

1. kor 2 9 32 84 - -

2. nem 53 74 - - - -

3. iskola 2 0 23 33 69 -

4. iskola most 3 32 5 8 3 76

5. iskola nem-eukl. 26 3 53 45 - -

6. iskola 2 nem-eukl. 13 36 31 47 - -

7. matematika érettségi 30 0 18 77 2 -

8. földrajz érettségi 4 8 5 13 97 -

Ezután 3 általános jellegű kérdés következett, amiből az első kettő azonos volt a
gyerekek felmérőjében feltett 1. és 2. kérdéssel, a 3. pedig a következő volt:

3. Van-e különbség a gömbi és a Bolyai geometria között?

(A) van (B) nincs (C) nem tudom

A táblázatokban lévő zöld mezők a helyes válaszokat jelölik.

Általános kérdések A B C D E F G

1. gömbi geom. használata 81 83 42 9 0 0 4

2. repülők 65 73 21 24 33 1 0

3. 3 különböző geometria 32 59 36 - - - -

A bemelegítő kérdések után jöttek a komolyabb, nehezebb, tényleges matemati-
kai kérdések. Ezek sorban megegyeztek a gyerekeknek feltett 3., 9. és 10. kérdéssel,
majd az utóbbi kettő hiperbolikus változata következett:

4. Hány párhuzamos egyenest tudsz húzni a hiperbolikus geometriában?
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(A) kettőt (B) négyet (C) végtelen sokat (D) egyet sem

Majd a gyerekek felmérőjének 11., 12., 13. és 14. kérdéseivel folytatódott, majd
2 nehezebbel, amit a tanulóknak nem adtam fel:

9. Három metsző egyenes maximum hány részre bontja a síkot az euklideszi
geometriában?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 (F) nem tudom
10. Három metsző egyenes maximum hány részre bontja a gömbfelületet a gömbi

geometriában?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8 (F) nem tudom

Ezután még 3 kérdés következett, a felmérő 5., 6., 7. és 15. feladatai, de a szög-
összegre vonatkozó kérdést a következőképp módosítottam:

13. Mit tudsz a háromszögek belső szögösszegéről?
(A) a háromszögek belső szögeinek összege mindig 180◦

(B) a belső szögek összege az eulidesziben 180◦, a gömbiben és a Bolyaiban > 180◦

(C) a belső szögek összege az eulidesziben 180◦, a gömbiben és a Bolyaiban < 180◦

(D) az eulidesziben 180◦, a gömbiben > 180◦, a Bolyaiban < 180◦

(E) semmit

Nagyon matek A B C D E F G H

1. gömbi legegyszerűbb 102 0 9 15 - - - -

2. párhuzamosok síkon 24 0 103 0 - - - -

3. párhuzamosok gömbön 19 0 53 55 - - - -

4. párhuzamosok hiperbolikusban 13 3 62 49 - - - -

5. 2 egyenes max metsz eukl. 78 26 2 0 0 7 12 2

6. 2 egyenes max metsz gömb 51 48 0 0 0 15 4 9

7. 2 egyenes síkdarabok eukl. 11 7 104 0 0 5 - -

8. 2 egyenes felületek gömb 16 0 96 4 3 8 - -

9. 3 egyenes síkdarabok eukl. 0 10 12 94 8 3 - -

10. 3 egyenes felületek gömb 0 3 6 22 75 21 - -

11. legegyszerűbb sokszög eukl. 3 12 105 7 - - - -

12. legegyszerűbb sokszög gömb 10 16 89 12 - - - -

13. belső szögösszeg összehas. 45 50 7 12 13 - - -

14. Thalész-tétel gömbön 42 47 38 - - - - -
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