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Mértani testek DP–TP

 1.  Kösd össze a mértani testeket a megfelelő elnevezéssel!

 5.  A hengernek   alakú alapja és egy 

 alakú oldalfelszíne van.

 2.  Hány kockából áll az alábbi építmény?

 3.  A téglatestnek  oldallapja és  éle van.

 4.  A képen látható gúla alapja egy .

  Az X-szel jelölt pont a gúla .

hengertéglatestkúp kockagúla

Mértani testek

F:  kocka

 DPBeavatás  Megértés 
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 8. Figyeld meg a kocka kiterített alakját!  9. Tanuljunk kockát rajzolni!

 10.  Másold át kartonra a síkidomokat, vágd ki és rakd össze! 
  Henger lett?

  Jegyezd meg!
  Egy henger összeállításához három síkidom szükséges:
   két egyenlő átmérőjű kör;
   egy téglalap, amelynek hosszúsága egyenlő a kör hosszával (körvonal).

 6.  A kockának van: ......... darab .......................................... alakú lapja;
     ......... csúcsa;
     ......... derékszöge, .........- ......... mindegyik lapon;
     ......... egyenlő hosszúságú éle.

 7.  Hány 2 cm-es élű kocka szükséges, hogy egy 4 cm-es élű kockát építsünk?

 11.  Nevezz meg 5 henger alakú tárgyat!

I II

III IV

átmérő

Ismeretrögzítés  Alkalmazás és gyakorlás DP
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 12. Melyik lehet a kúp kiterített alakja az 
alábbiak közül?

 13. Készíts kúpból csengettyűt!
   Vágd ki a kört, majd az átlótól egy cm-re 
vágd ketté és ragaszd össze a sugarak mentén!

 14. Hogyan rajzoljunk helyesen egy kúpot?
  I. Először rajzolj egy egyenlő szárú háromszöget, amelynek az alapja pontozott.
  II. Illeszd a körző hegyét a pontozott rész közpébe, a ceruzát a vonal egyik végére!
  III. Rajzold meg a kört!
  IV. Alakítsd át a kört oválissá, mert térben így látszik!
  Kész a kúp!

 15. Rajzolj ide három különböző méretű kú-
pot!

 17. A rajzon látható gúlának van:  
lapja,  éle,  csúcsa. A gúla lapjai  

 alakúak. Ennek a 

gúlának az alapja .

 16. Csak az egyik a téglatest kiterített alakja. 
Vágd ki és állítsd össze!

a) b) c)

F: .......

I II III IV
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