
Vályi Gyula Matematikakör, 2017. október 27.    VII. osztály 

A feladatlapot összeállította: Szász Szilárd 
 

Paralelogrammák  

 

1. (M.1.2014) Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 konvex négyszögben az 𝐴𝐵 és 𝐶𝐷 oldalak felezőmerőlegesei 𝑂 pontban metszik 

egymást, ha 𝑚(𝐴𝑂𝐵)̂ = 𝑚(𝐶𝑂𝐷)̂ = 90°. Igazoljuk, hogy: 

a) a négyszög átlói kongruensek; 

b) a négyszög szembenfekvő oldalainak felezőpontjait összekötő szakaszok merőlegesek. 

 

2. (M.6.2017) Egy 𝐴𝐵𝐶 háromszög 𝐶 csúcsán keresztül az 𝐴𝐵 oldallal párhuzamosan húzott egyenes a �̂� belső 

szögfelezőjét 𝐷 pontban metszi. 

a) Ha 𝑚(�̂�) ≥ 𝑚(�̂�), igazold, hogy 2𝐵𝐶 ≥ 𝐴𝐷 + 𝐴𝐵! 

b) Mikor áll fenn az egyenlőség a fenti összefüggésben? 

 

3. (M.6.2017) Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 négyszögben �̂� és �̂� pótszögek, az AD oldal D pontjában és a BC oldal C pontjában 

emelt merőlegesek M pontban metszik egymást. Igazoljuk, hogy (𝐴𝐷 + 𝐶𝑀)2 + (𝐵𝐶 + 𝐷𝑀)2 = 𝐴𝐵2. 

 

4. (M.2.2017) Az 𝐴𝐵𝐶 derékszögű háromszögben 𝑚(𝐴)̂ = 90° és [𝐴𝐷] magasság, ahol 𝐷 ∈ 𝐵𝐶. A 𝐷𝐴𝐶 szög 

szögfelezője a 𝐵𝐶 oldalt az 𝐸 pontban metszi. Legyen 𝐹 az [𝐴𝐸] felezőpontja. A 𝐵𝐹 egyenes az 𝐴𝐷 

magasságot a 𝑄 pontban, az 𝐴𝐶 oldalt pedig az 𝑆 pontban metszi. Igazold, hogy 

a) az 𝐴𝐵𝐸 háromszög egyenlő szárú; 

b) 𝐴𝑄𝐸𝑆 rombusz. 

 

5. (M.2.2017) Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 paralelogrammában 𝐴 hegyesszög. A paralelogramma oldalaira kívül megszerkesztjük 

az 𝐴𝐵𝐵1𝐴2, 𝐵𝐶𝐶1𝐵2, 𝐶𝐷𝐷1𝐶2 és 𝐷𝐴𝐴1𝐷2 négyzeteket. 

a) Igazoljuk, hogy az 𝐴𝐴1𝐶𝐶1 és 𝐴1𝐵2𝐶1𝐷2 négyszögek paralelogrammák és középpontjuk egybeesik az 

𝐴𝐵𝐶𝐷 paralelogramma középpontjával. 

b) Igazoljuk, hogy a négyzetek középpontjai egy rombuszt határoznak meg. Ez a rombusz négyzet? 

 

6. (M.3.2016) Az 𝐴𝐵𝐶 hegyeszögű háromszög külső tartományában megszerkesztjük az 𝐴𝐵𝑀𝑁 és 𝐴𝐶𝐸𝐹 

négyzeteket. Igazoljuk, hogy: 

a) (𝐶𝑁) ≡ (𝐵𝐹) és 𝐶𝑁 ⊥ 𝐵𝐹; 

b) ha 𝑃 a [𝐵𝐶] felezőpontja, 𝑆 pedig 𝐴𝑁𝐹 háromszög 𝐴-ból húzott magasságának talppontja, akkor 𝑃, 𝐴, 𝑆 

kollineáris pontok. 

 

7. (M.2.2016) Adott az 𝐴𝐵𝐶𝐷 paralelogramma. A 𝐵 pontnak az 𝐴𝐷 és 𝐷𝐶 szerinti szimmetrikusai 𝐻, illetve 𝐺, a 

𝐷 pontnak pedig az 𝐴𝐵 és 𝐵𝐶 szerinti szimmetrikusai 𝐸, illetve 𝐹. 

a) Igazold, hogy az 𝐸𝐹𝐺𝐻 négyszög paralelogramma! 

b) Igazold, hogy a két paralelogramma középpontja egybeesik! 

c) Keress négy olyan pontot az 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺 és 𝐻 pontok közül, amelyek paralelogrammát alkotnak! Írd 

fel az összes esetet! (indoklás) 

 

8. (M.4.2014) Az 𝑀𝑁𝑃 háromszög egyenlő szárú (𝑀𝑁 = 𝑀𝑃), (𝑀𝑆 az 𝑁𝑀�̂� szögfelezője, ahol 𝑆 ∈ 𝑁𝑃. 

Legyen 𝑅 ∈ (𝑀𝑆) egy pont, amelyre 3𝑅𝑆 = 𝑀𝑆. Az (𝑁𝑅 félegyenesen felvesszük a 𝑄 pontot úgy, hogy 𝑅 ∈

(𝑁𝑄) és 3𝑅𝑄 = 2𝑁𝑄. Igazoljuk, hogy 𝑀𝑁𝑃𝑄 paralelogramma. 

 

9. (M.6.2014; M.2.2014; M.1.2013) Az 𝐴𝐵𝐶 derékszögű háromszögben 𝑚(�̂�) = 90°, 𝐴𝐷 magasság, 𝐷 ∈ (𝐵𝐶), 

(𝐶𝐸 szögfelező, 𝐸 ∈ (𝐴𝐵), 𝑀 az 𝐴𝐷 és 𝐶𝐸 metszéspontja. 

a) Igazoljuk, hogy az 𝐴𝐸𝑀 háromszög egyenlő szárú. 



b) Ha 𝐸𝐹 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐹 ∈ (𝐵𝐶), igazoljuk, hogy 𝐴𝐹 ⊥ 𝐶𝐸. 

 

10. (M.7.2008) Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 rombusz síkjában vegyük fel az 𝐸, 𝐹, 𝐺 és 𝐻 pontokat úgy, hogy fennálljon az 𝐸𝐴 ⊥

𝐴𝐵, 𝐸𝐵 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐺𝐶 ⊥ 𝐶𝐷 és 𝐺𝐷 ⊥ 𝐷𝐴 összefüggések. Legyen 𝐸𝐴 ∩ 𝐺𝐷 = {𝐻} és 𝐺𝐶 ∩ 𝐸𝐵 = {𝐹}. 

Bizonyítsuk be, hogy az 𝐸𝐹𝐺𝐻 egy paralelogramma. 

 

11. (M.10.2012) Legyen 𝐴𝐵𝐶𝐷 egy konvex négyszög és 𝑀, 𝑁, 𝑃, 𝑄 rendre az [𝐴𝐵], [𝐵𝐶], [𝐶𝐷], [𝐷𝐴] oldalak 

felezőpontjai, 𝐼 pedig az [𝑀𝑃] felezőpontja. Igazoljuk, hogy 𝑄𝐼 = 𝐼𝑁. 

 

12. (M.7.2013) Az 𝐴𝐵𝐶𝐷 paralelogramma 𝐵𝐷 átlójával az 𝐴 ponton keresztül húzott párhuzamos egyenes a 𝐷𝐶 és 

a 𝐵𝐶 oldalak meghosszabbításait 𝑀, illetve 𝑁 pontokban metszi. Az 𝐴𝐶 átlóval az 𝑀 ponton keresztül húzott 

párhuzamos egyenes az 𝐴𝐷 oldal meghosszabbítását 𝑃 pontban, az 𝑁 ponton keresztül húzott párhuzamos 

egyenes az 𝐴𝐵 oldal meghosszabbítását 𝑄 pontban metszi. Igazoljuk, hogy 

a) az 𝑀𝑁𝑄𝑃 négyszög paralelogramma; 

b) a 𝑃𝐵 és az 𝐴𝐶 szakaszok metszéspontja a 𝐵𝐶𝐷 háromszög súlypontja. 

 

13. (M.7.2013) Egy téglalap egyik átlójának a felezőmerőlegese a téglalap hosszabbik oldalát két olyan részre 

osztja, amelyek közül az egyik egyenlő hosszúságú a rövidebb oldallal. Mekkora szöget zárnak be a téglalap 

átlói? 

 

14. (M.1.2017) Az 𝐴𝐵𝐶 általános háromszög 𝐴𝐵 oldalán felveszünk egy 𝑀, az 𝐴𝐶 oldalán pedig egy 𝑁 pontot 

úgy, hogy 𝐵𝑀 = 𝐶𝑁. Ha 𝐴’ a 𝐵𝐶 oldal, 𝑃 pedig az 𝑀𝑁 szakasz felezőpontja, bizonyítsuk be, hogy 𝑃𝐴’ 

párhuzamos a 𝐵𝐴�̂� szögfelezőjével. 

 

15. (GM.9.2013) Adott az 𝐴𝐵𝐶𝐷 paralelogramma úgy, hogy 𝐴𝐷 ⊥ 𝐴𝐶. Legyen 𝑁 a 𝐶 pont merőleges talpontja a 

𝐵𝐷-re és 𝑃 a 𝐵 pont szimmetrikusa az 𝐴𝐶 szerint. Igazold, hogy 𝐴𝑁 ⊥ 𝑁𝑃. 

 

16. (Országos szakasz, Bukarest 2015) Az 𝐴𝐵𝐶 derékszögű háromszögben 𝑚(�̂�) = 90°, 𝐴𝐶 < 𝐴𝐵, (𝐵𝐴 és (𝐴𝐶 

félegyeneseken felvesszük az 𝐸 és 𝐷 pontokat, úgy, hogy 𝐴 ∈ (𝐵𝐸) és 𝐶 ∈ (𝐴𝐷), valamint 𝐴𝐸 = 𝐴𝐶 és 𝐴𝐷 =

𝐴𝐵. Legyen 𝑀 és 𝑁 render a [𝐵𝐶] és [𝐷𝐸] felezőpontjai, ahol 𝐸𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = {𝑅}. Bizonyítsd be, hogy 𝑀𝑁 =

𝑅𝐴. 

 

17. (Helyi szakasz, Hunyad 2015) Az 𝐴𝐵𝐶 egyenlő szárú háromszögben 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶, 𝑀 az [𝐴𝐶] felezőpotja és 𝑁 ∈

𝐴𝐵, 𝐵 ∈ (𝐴𝑁) úgy, hogy 𝐵𝑁 = 𝐴𝑀. Ha 𝑀𝑁 ∩ 𝐵𝐶 = {𝑂}, igazold, hogy 𝑂 az [𝑀𝑁] szakasz felezőpontja és 

𝑂𝐶 = 3 ∙ 𝑂𝐵. 

 

18. (Helyi szakasz, Bihor 2013) Az 𝐴𝐵𝐶 általános háromszögben legyen 𝐷 ∈ 𝐴𝐵, 𝐵 ∈ [𝐴𝐷] úgy, hogy [𝐵𝐷] ≡

[𝐵𝐶] és 𝐸 ∈ 𝐴𝐶 úgy, hogy 𝐶 ∈ [𝐴𝐸]. Tudva, hogy 𝑀 az 𝐴𝐵𝐶 és 𝐴𝐶𝐵 szögek szögfelezőinek metszéspontja, 𝑁 

pedig a 𝐵𝐶𝐸𝐷 négyszög átlóinak metszéspontja igazold, hogy 𝐵𝑀𝐶𝑁 akkor és csakis akkor paralelogramma, 

ha [𝐵𝐶]  ≡ [𝐶𝐸]. 

 

19. (Helyi szakasz, Olt 2014) Az 𝐴𝐵𝐶 háromszögben 𝑀 ∈ (𝐵𝐶), 𝐷 ∈ (𝐴𝑀). A 𝐷 és 𝐶 pontokon keresztül rendre 

az 𝐴𝐵 és 𝐴𝑀 egyenessel párhuzamosan egyenest húzunk, úgy, hogy 𝐴𝑀 ∩ 𝐴𝐵 = {𝐸}. Tudva, hogy 𝐴𝐸 

párhuzamos 𝐵𝐷-vel, bizonyítsd be, hogy 𝑀 a [𝐵𝐶] szakasz felezőpontja. 


