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Szerkesztés síkon és gömbön

Gömbi geometria – mindenkinek

Eszközök egész sora áll rendelkezésünkre síkgeometriai szerkesztésekhez: vonalzó, körző, szögmérő vagy akár 
a füzetlap. A sík azonban nem az egyetlen fontos felület környezetünkben. Földlakók vagyunk, gömbfelületen 
élünk! Földünk és Napunk, labdák és gyümölcsök, szappanbuborékok és vízcseppek,  szemgolyónk és ízületeink 
sokkal egyszerűbben leírhatók a gömbi geometria, mint a síkgeometria fogalmaival.
Jó lenne ugyanolyan könnyen rajzolni gömbre, mint síklapra!

Erre való a Lénárt-gömb készlet, amely – többek között – gömbi rajzlapokat, gömbi vonalzót, gömbi körzőt, gömbi 
szögmérőt tartalmaz. Hasonlóan rajzolhatunk, szerkeszthetünk vele a gömbön, mint a megszokott síkgeometriai 
szerkesztőeszközökkel a síkon.

A Lénárt-gömb készlet segít az önálló gondolkodás iránti igény felkeltésében. Gömbi 
geometriát füzetlapon szemléltetni éppolyan nehézkes, mint síkgeometriát tanítani egy 
ping-pong labda felületén.

Lénárt-gömb készlet 3
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Mi haszna a gömbi geometriának?
Segít a síkgeometria megértésében
A síkgeometria és a gömbi geometria összehasonlítása mindkét geometria megértését segíti. Valahányszor felvetünk 
és megoldunk egy problémát az egyik geometriában, felmerül egy rokon probléma a másik geometriában. Kiderül, 
hogy ugyanaz a probléma teljesen másként viselkedhet másféle geometriai környezetben, ahol másféle szabályok 
érvényesek. Az összehasonlítás segíthet a fogalmak tisztázásában, a bizonyítások megértésében, aprónak tűnő 
részletek igazi jelentőségének felismerésében.

A gömbi geometria fontos és hasznos
Kérdezzünk meg egy pilótát, fi zikust, mérnököt, formatervezőt, labdarúgót vagy képzőművészt. Gondoljunk 
a földrajzra, csillagászatra, fi zikára, kémiára vagy éppen a matematikára!

Axiómarendszerek
A modern matematika és fi zika természetesnek tartja, hogy axiómarendszerek sokasága áll rendelkezésünkre, 
amelyekből ízlésünk és céljaink szerint választjuk ki a leginkább megfelelőt. Ennek az alapvető, szemléletbeli vál-
tozásnak a tanítása a matematikapedagógia legnehezebb és legsürgetőbb feladatai közé tartozik. Ebben igen ko-
moly segítséget jelenthet a síkot és gömböt folyamatosan összehasonlító geometriatanítási módszer. A kétféle 
rendszer szembeállítása mutatja meg az axiomatizálás lényegét, és segít megszabadulni belénk rögzült matematikai 
előítéleteinktől. Így teremtett a semmiből egy új, más világot Bolyai, Gauss és Lobacsevszkij.

Lénárt-gömb készlet4
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Lénárt-gömb készlet 5

Bolyai
Bolyai János életműve a magyar kultúra, tudomány legnagyobb büszkeségei közé tartozik. Gondolatainak, matema-
tika-felfogásának közkinccsé tételétől azonban nagyon messze állunk.
A sík és gömb közötti összehasonlító geometria sokat segíthet Bolyai eredményeinek, szemléletmódjának megér-
tésében. A gömbi geometria olyan ellenpéldákat mutat be a síkgeometriával szemben, amelyek érthetővé és el-
fogadhatóvá tesznek további, a Bolyai-Lobacsevszkij geometriához vezető általánosításokat is. A gömbön olyan 
modelleket építhetünk fel, amelyek más modelleknél egyszerűbben érzékeltetik a hiperbolikus geometria fogal-
mait és állításait. Így az összehasonlító geometria tanítása elvezethet Bolyai életművének szélesebb körben történő 
megismeréséhez is.

Megértés és türelem mások iránt
A matematikai gondolkozás szerves része az emberi gondolkozásnak. Aki képes matematikai kérdések türelmes 
mérlegelésére és különféle geometriai rendszerek elfogadására, az élet más területein is türelmesebb és megértőbb 
lesz az övétől eltérő szemléletmódok iránt.
A gömb és sík összehasonlítása arra ösztönöz, hogy gondolatainkat, véleményünket hasonlítsuk össze mások gon-
dolataival és nézeteivel, tanuljunk meg vitatkozni és érvelni; a vitapartnerben ne ellenséget lássunk, hanem valóban 
partnert, aki segít az igazság kiderítésében.
Ez az összehasonlító oktatási módszer remélhetőleg megértést és türelmet fejleszt ki a tanulóban másféle kulturális 
vagy társadalmi hátterű embertársai iránt.
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Hogyan fogjunk hozzá?
A Lénárt-gömb készlet és ennek az ismertetőnek az anyaga elég ahhoz, hogy azonnal megismerkedhessünk a mód-
szerrel. A legtöbb síkgeometriai kísérlet után érdemes kipróbálnunk, hogy ugyanaz a kísérlet milyen eredménnyel 
zárulna a gömbön.
Ezek az összehasonlító kísérletek nemcsak tanulságosak, hanem szórakoztatóak és gyakran meglepőek is.
Mielőtt belekezdenénk ezekbe a kísérletekbe, nézzük meg, hogy mit tartalmaz a Lénárt-gömb készlet!

Lénárt-gömb készlet6
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Lénárt-gömb készlet 7

A gömbön használt szerkesztőeszközök megfelelnek a síkbeli szerkesztéseknél használt, jól ismert eszközöknek:

Gömbi szerkesztőeszközök

Síkgeometriai szerkesztőeszközök Gömbi geometriai szerkesztőeszközök
Síklapon vagy a számítógép képernyőjén 
szerkeszthetünk. 

A Lénárt-gömbön vagy a gömbre illeszkedő gömbi 
rajzlapon szerkeszthetünk, illetve számítógépes 
szerkesztőprogramokat használhatunk.

Egyenes vonalzóval rajzolhatunk
egyenes szakaszokat.

Gömbi vonalzóval rajzolhatunk gömbi főköröket 
vagy főköríveket.

Az egyenes vonalzó skálabeosztásával 
mérhetjük meg egy egyenes szakasz hosszát. 

A gömbi vonalzó skálabeosztásával mérhetjük meg 
egy főkörív gömbi hosszát.

Szögmérővel mérünk szögeket. A gömbi vonalzót gömbi szögek mérésére gömbi 
szögmérőnek is használhatjuk.
Kényelmesebben kezelhető a gömbsüveg formájú, 
skálabeosztással ellátott gömbi szögmérő.

Körzővel rajzolunk síkbeli köröket. Gömbi körzővel és központkeresővel rajzolunk 
gömbi köröket.

Ha ceruzával rajzolunk, radírral 
tüntethetjük el az ábrát.

Ha vízzel lemosható fi lctollat használunk, akkor 
nedves törlőkendővel távolíthatjuk el a rajzot.
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Gömb
A Lénárt-gömb készlet egy átlátszó műanyagból készült, vastag falú gömböt tartalmaz. 
Közvetlenül is rajzolhatunk rá, de általában előnyösebb félgömb alakú, vékony gömbi 
rajzlapokat illeszteni a gömbfelületre. Ha az asztalra tesszük a gömböt, mindig helyezzük 
rá a tóruszra, vagy tegyük bele a gömbi vonalzóba. Ne dobáljuk és ne ejtsük a földre!

Lénárt-gömb készlet8

Tórusz
Egyrészt a gömb alátámasztására szolgál, másrészt önmagában is érdekes felület, amelyen 
különféle geometriai kísérleteket hajthatunk végre.

Gömbi rajzlapok
Minden készlet négy átlátszó, félgömb alakú fóliát tartalmaz. Ezeket a félgömb-fóliákat 
a gömbön mint rajztáblán rajzlapként használhatjuk. Ugyanúgy rajzolhatunk rájuk és 
törölhetjük le a kész rajzot, mint a gömb esetében. Ollóval tetszés szerinti formákat 
vághatunk ki belőlük. Az összekötő gyűrű segítségével két félgömbfóliát egyetlen gömb-
bé kapcsolhatunk össze. Az így összeállított gömb nagyon könnyű, ezért alkalmas arra, 
hogy illusztráció vagy dekoráció céljára felfüggesszük az osztályteremben vagy otthon.
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Lénárt-gömb készlet 9

Néha hasznos lehet valamilyen sablont készíteni, amelyet azután további rajzokkal 
kiegészíthetünk.  Felvázolhatjuk például a kontinensek kontúrjait, amelyre földrajzi, 
történelmi, biológiai ábrákat rajzolhatunk. A sablonokhoz érdemes alkoholos, a kie-
gészítésekhez pedig vízzel oldható fi lctollat használni. A sablonokat a félgömb-fólia 
belső felületére is felvihetjük, hogy tovább megmaradjanak.

Összekötő gyűrű
Két gömbi rajzlapot az összekötő gyűrű segítségével egy teljes gömbbé kapcsolhatunk 
össze. Sokféle gömbi ábra, mint például a gömbi mozaikok vagy földgömbök nagyon 
jól mutatnak, így érdemes ezekkel díszíteni az osztálytermet.
Ha az így összeállított gömböt úgy akarjuk felfüggeszteni, hogy a gyűrű függőlegesen 
álljon, akkor még az összeállítás előtt egy nagyobb csomót kötünk egy erős zsinegre 
(például horgászzsinórra), és ezt a zsineget bebújtatjuk az összekötő gyűrű oldalán 
levő lyukba úgy, hogy a csomó a gyűrű belsejébe kerüljön. Kössünk még egy csomót 
a zsineg külső oldalára is, hogy be ne csússzon majd a kész gömb belsejébe. Ezután kap-
csoljuk össze teljes gömbbé a két félgömbfóliát, vagyis gömbi rajzlapot. Ha a gömböt 
úgy akarjuk felfüggeszteni, hogy a gyűrű vízszintesen álljon, akkor még az összeállí-
tás előtt egy nagyobb csomót kötünk egy erős zsinegre, és ezt a zsineget bebújtatjuk 
az egyik félgömb-fólia közepén levő lyukba úgy, hogy a csomó a félgömb belsejébe 
kerüljön.
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Kössünk még egy csomót a zsineg külső oldalára is, hogy be ne csússzon majd 
a kész gömb belsejébe. Ezután kapcsoljuk össze teljes gömbbé a két gömbi rajzlapot. Biz-
tonság kedvéért három kis ragasztószalaggal rögzíthetjük a félgömbfóliákat, hogy szét ne 
csúszhassanak.

Gömbi vonalzó-szögmérő
Ezzel az eszközzel gömbi főköröket, főköríveket rajzolhatunk, illetve gömbi távolságokat 
és gömbi szögeket mérhetünk. Ha a vonalzót a támasztófülekkel lefelé az asztalra tesszük, 
stabil alátámasztást kapunk. Ilyen helyzetben a vonalzó alapköre mentén könnyebben 
rajzolhatunk teljes főköröket a gömbre.
A vonalzó két skálázott éle gömbi főköríveket rajzol; a többi éle viszont gömbi 
kisköríveknek, tehát nem főköríveknek felel meg.
Gömbi távolság mérésére a gömbvonalzó két skálázott élét használjuk. Az egyik, a nyer-
gen levő él 90° hosszúságú skálát tartalmaz, a másik, az alapél egy teljes gömbi főkört. 
Mindkét skála egyfokos beosztással készült. Ha a gömbvonalzót támaszként az asztal-
ra tesszük, akkor alapkörének síkja ugyanolyan szögben hajlik az asztallaphoz, mint a 
Föld egyenlítőjének síkja az ekliptika síkjához. Ennek földrajzi alkalmazásoknál vehetjük 
hasznát.
Ha a gömbi vonalzót szögmérésre akarjuk használni, helyezzük a nyergen levő skálázott 
él középpontját a gömbi szög csúcspontjához. Ezután forgassuk a nyerget úgy, hogy a 
nyergen levő skálázott él fedje a gömbi szög egyik szárát. Ebben a helyzetben a másik 

Lénárt-gömb készlet10
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Lénárt-gömb készlet 11

szárig terjedő gömbi szöget a vonalzó alapélén levő skálabeosztás mentén olvashatjuk le. Előfordulhat, hogy a szög-
szárakat meg kell hosszabbítanunk, hogy elérjék az alapél egyenlítői főkörét.

Speciális gömbi szögmérő
A gömbsüveg formájú gömbi szögmérő 90, 10, 5 és 1 fokos skálabeosztással ren-
delkezik. Ez a kisebb szögmérő nagyon hasznos lehet, mert adott gömbi szög meg-
méréséhez nem kell a szög szárait negyedfőkörívekké meghosszabbítani. Másik 
előnye, hogy közelebb áll a síkbeli szögmérőhöz, mint a gömbi vonalzó-szögmérő, 
így kényelmesen használható.

Gömbi körző és központkereső
A készlet gömbi körzőt és középpontkeresőt (UFO-t) tartalmaz. A központkereső 
közepén kis lyuk található, amely a körző hegyének alátámasztására szolgál. Ha kört 
akarunk rajzolni, először jelöljük ki a középpontját. Forgassuk úgy a gömböt, hogy a 
kijelölt pont a gömb tetejére kerüljön. Helyezzük a központkeresőt a körközéppont 
fölé úgy, hogy a pont látható legyen a központkeresőn található lyukon keresztül. 
Illesszük a körző csúcsát a lyukba, és rajzoljuk meg a kört. A gömbi körző skála-
beosztása kevésbé pontos, mint a gömbi vonalzó skálabeosztása. Ha pontos rajzot 
akarunk készíteni, ellenőrizzük a kör gömbi sugarát a gömbi vonalzóval.
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Vízzel lemosható fi lctollak
A készlethez többszínű fi lctollkészlet tartozik. A fi lctollak vízzel oldható tintát tartalmaznak. 
Ha a gömbre, tóruszra vagy gömbi rajzlapra rajzoltunk, nedves törlőkendővel moshatjuk le az ábrát. Ha olyan 
rajzot akarunk készíteni, amelyet meg szeretnénk őrizni, alkoholos fi lctollat is használhatunk. Ezeket alkoholos 
törlőkendővel távolíthatjuk el. Kerüljük például a lakktollakat, táblairónokat, mert szinte lehetetlen eltüntetni őket 
a készletben található eszközök felületéről. 

Lénárt-gömb készlet12

Körzőbetétek a különféle tollak pontos beillesztésére
A különféle színű körzőbetétek különféle fi lctollak pontos beillesztésére szolgálnak. Illesszük a betétet a körzőbe, 
amíg helyére nem kattan. Vegyük le a kupakot a tollról, és nyomjuk be a tollat a körzőbetétbe. Használat után 
tegyük rá a kupakot a fi lctollra.

Poszter a Földről 
A készletben található poszter az északi és déli félteke síkvetületeit ábrázolja. Ha ollóval óvatosan kivágjuk az ábrá-
kat, rásimítjuk a gömbre, ragasztószalaggal rögzítjük, majd két félgömbfóliát illesztünk rájuk, akkor olyan földgöm-
böt kapunk, amelyen fi lctollal rajzolhatunk, szerkeszthetünk.

Tároló doboz
A kocka alakú doboz egyúttal tárolásra is alkalmas. Vegyük ki azt a kartonbetétet, amely a gömb 
szállítás alatti rögzítésére szolgál. Ezután a készlet kényelmesen elfér a dobozban. Külön tárolhatjuk 
a tartalék gömbi rajzlapokat, összekötő gyűrűket és körzőbetéteket.
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Lénárt-gömb készlet 13

Első lépések a gömbön
Bevezető kérdések
Sok mindent tudsz már a sík geometriai tulajdonságairól. Az alábbi kérdések megválaszolása során a gömb néhány 
fontos tulajdonságával ismerkedhetsz meg.
A Lénárt-gömb készlet mellett szükséged lehet néhány további eszközre: egy nem túl vékony és nem is túl vastag 
zsinegdarabra, egy csepp vízre és egy földgömbre. A földgömböt te magad is elkészítheted a készletben található 
poszter segítségével.
Kezdjük a dolgot egy régi fejtörővel!

1. Egy éhes medve elindul táplálékot keresni és 10 kilométert vándorol dél felé. Pihen egy keveset, azu-
tán nyugat felé fordul, és megy egyenesen előre újabb10 kilométert, majd észak felé indul, és egy idő 
után meglepetten látja, hogy visszaért ahhoz a helyhez, ahonnan elindult. Milyen színű a medve?

Mit jelenthet az a gömbön, hogy „vándorol dél felé”, vagy „megy egyenesen előre”? A síkon 
a legegyszerűbb vonalfajta az egyenes vonal. Mi felelhet meg ennek a gömbön? A következő néhány 
kísérlet segít eldönteni ezeket a kérdéseket.

2. Ha a Föld alakja tökéletes gömb lenne (éppen olyan, mint egy hatalmas tekegolyó), és egy tetszőleges 
pontjáról elindulnál egyenesen előre, akkor milyen útvonalon haladnál? 
Hová érnél el egy idő után?
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A gömbi főkör olyan kör a gömbön, ami a gömböt két, pontosan egyforma részre bontja. A kisebb 
gömbi körök is két részre bontják a gömböt, de nem egyforma részekre. Ha a Föld pontos gömb volna, 
akkor az Egyenlítő pontos gömbi főkör volna.

3. Rajzolj két pontot a gömbre. Feszíts ki egy zsineget a két pont között a gömbfelületen. Ez 
a feszes zsineg mutatja a legrövidebb utat a gömbön a két pont között. Kérd meg a baráto-
dat, hogy rajzolja meg a zsineg mentén a két pont közötti vonalat. Milyen vonalat kapnál, 
ha kétfelé meghosszabbítanád ezt a vonalat?

4. Vizsgáld meg a készlethez tartozó gömbi vonalzót. Vannak-e olyan élei, amelyek mentén gömbi főkört vagy 
gömbi főkörívet rajzolhatsz?

5. A gömbi vonalzó a főkört 360 gömbi távolságegységre, gömbi lépésre osztja fel. Jelölj ki a gömbön két pontot, és 
mérd meg gömbi távolságukat gömbi lépésekben.

6. Hasonlítsd össze a gömbi főkört a sík egyenes vonalával. Mely tulajdonságaik hasonlítanak? Melyek külön-
böznek?

7. a) Cseppents vizet ferde síkfelületre és fi gyeld meg a vízcsepp útját a felületen.
 b) Cseppents vizet a Lénárt-gömb tetejére, és fi gyeld meg a vízcsepp útját a felületen.

8. A pilótáknak szükségük van a gömbi geometria ismeretére, hogy biztonságosan repülhessenek. Képzeld el, hogy 
repülőgépet vezetsz, amely San Francisco-ban száll fel, és egyenesen Moszkvába repül.

Lénárt-gömb készlet14
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Lénárt-gömb készlet 15

a) Helyezz egyenes vonalzót az itt látható térképre úgy, hogy a vonalzó összekösse San Francisco-t és Moszkvát.
Ha az egyenes vonalat követnéd, milyen országok fölött repülnél el? Sorolj fel néhányat!
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b) Keress egy kész földgömböt, vagy készíts egyet annak a poszternek a segítségével, amit a Lénárt-gömb készlet-
ben találsz. Jelöld ki Moszkva és San Francisco helyét a földgömbön. Ha magad által készített földgömbön 
dolgozol, gömbi vonalzó és fi lctoll segítségével jelöld ki a legrövidebb utat a két földrajzi pont között. Ha 
készen gyártott földgömböt használsz, feszíts ki egy zsinegdarabot a két pont között. Ha az így megrajzolt 
vonalat követed, milyen országok fölött repülsz el? Sorolj fel néhányat.

c) A két útvonal közül melyiket választanád? 

9. Tegyük fel, hogy az Északi-sarkon vagy, és a Déli-sarkra akarsz repülni. Melyik utat választanád, ha a lehető leg-
gyorsabban szeretnél odaérni?

10. Képzeld el, hogy körbesétálod a Földet (mint a 2. feladatban).
 Bal oldaladon sétál a barátod, beszélgettek, hogy ne unatkozzatok. 

Lehetséges-e, hogy mindketten gömbi főkör mentén haladtok?

11. Képzeld el, hogy egy vasúti sínpár halad körbe a Földön, amíg ön-
magába vissza nem ér. Lehetséges-e, hogy a két sín párhuzamos 
főkörök mentén halad?

Lénárt-gömb készlet16
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Lénárt-gömb készlet 17

Pihenő: Néhány alaptulajdonság összefoglalása
Érdemes itt megállni, és összefoglalni eddigi legfontosabb felfedezéseidet. Készíts olyan összehasonlító táblázatot, 
mint amilyet itt látsz. Hasonlítsd össze a sík geometriáját a gömb geometriájával.

Síkon Gömbön

Legfontosabb vonal, más néven 
fővonal

Legrövidebb út két pont között

Meddig hosszabbíthatjuk meg 
a fővonalat?

Hány részre bontja két pont 
a fővonalat?

Hány fővonal megy át két 
különböző ponton?

Adott egy fővonal, és egy pont, 
amely nincs rajta a fővonalon. 
Hány olyan fővonal halad át 
a ponton, amely nem metszi 
az első fővonalat?
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Lénárt-gömb készlet18

Első szerkesztések a gömbön
Tapasztaltad, hogy a sík és a gömb tulajdonságai sok mindenben különböznek.
Most egy síkbeli és egy gömbi szerkesztést hajthatsz végre. A szerkesztések során lényeges különbségeket fedez-
hetsz fel a sík és a gömb geometriája között. Szerkesztés közben megismerkedhetsz valamennyi fontosabb gömbi 
geometriai szerkesztőeszköz használatával. Síkbeli szerkesztésekhez szükséged van papírlapra, ceruzára, vonalzóra, 
szögmérőre, körzőre, radírra. A Lénárt-gömb készletben megtalálod ezeknek az eszközöknek a gömbi megfelelőit. 
Ceruza helyett használj fi lctollat, radír helyett pedig nedves törlőkendőt.

Szerkesztés a síkon
1. lépés
Rajzolj egy O pontot. Szögmérő és egyenes 
vonalzó segítségével rajzolj három, az O 
pontból kiinduló félegyenest, amelyek 
közül bármelyik kettő 120°-os szöget zár be 
egymással.

2. lépés
Körzővel rajzolj egy kört az O pont mint 
középpont körül. Jelöld meg a kör metszés-

Szerkesztés a gömbön
1. lépés
Rajzolj egy O pontot. Gömbi szögmérő 
és vonalzó segítségével rajzolj három, az 
O pontból kiinduló főkörívet, amelyek 
közül bármelyik kettő 120°-os szöget zár be 
egymással.

2. lépés
Körzővel rajzolj egy kört az O pont mint 
középpont körül. Jelöld meg a kör metszés-
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Lénárt-gömb készlet 19

pontjait a három félegyenessel. Kösd össze 
egyenes vonalzóval a három metszéspontot.
Egyenlő oldalú síkháromszöget kapsz.

3. lépés
Rajzolj három másik kört az O pont köré, 
tetszőleges sugárral. Szerkessz három újabb 
egyenlő oldalú síkháromszöget.

4. lépés
Mérd meg valamennyi egyenlő oldalú sík-
háromszöged oldalainak hosszát.

5. lépés
Mérd meg valamennyi egyenlő oldalú sík-
háromszöged szögeinek nagyságát.

pontjait a három gömbi főkörívvel. Kösd 
össze gömbi vonalzóval a három metszés-
pontot. Egyenlő oldalú gömbháromszöget 
kapsz.

3. lépés
Rajzolj három másik kört az O pont körül, 
amelyek sugarai rendre 30° gömbi lépés, 60° 
gömbi lépés és 90° gömbi lépés. Szerkessz 
három újabb egyenlő oldalú gömbhárom-
szöget.

4. lépés
Mérd meg valamennyi egyenlő oldalú gömb-
háromszöged oldalainak hosszát.

5. lépés
Mérd meg valamennyi egyenlő oldalú gömb-
háromszöged szögeinek nagyságát.
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Lénárt-gömb készlet20

Gondold át újra a szerkesztéseket!
A szerkesztések alapján, amiket végrehajtottál, próbálj felelni a következő kérdésekre síkon és gömbön.
Ne lepődj meg, ha egyikén-másikán sokat kell gondolkoznod!

1. Mennyi a háromszögek belső szögeinek összege?

2. Hasonló-e két egyenlő oldalú háromszög? (Két sokszög akkor hasonló, ha megfelelő oldalaik arányosak és 
megfelelő szögeik megegyeznek.)

3. Van-e valamilyen összefüggés a háromszög szögei és területe között?

4. Létezik legnagyobb kör?

5. Létezik legnagyobb háromszög?

6. Lehetséges-e, hogy két különböző egyenes a síkon nem metszi egymást? És két különböző főkör a gömbön?

7. Ha veszed egy adott kör átmérőjének a felét, és ezzel mint átmérővel rajzolsz egy kisebb kört, hogyan változik 
meg a kör kerülete?

8. Lehet-e akkora kört rajzolni a síkon, ami már egyenes? És akkora kört a gömbön, ami már főkör?
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Lénárt-gömb készlet 21

Válaszok, megjegyzések
Első lépések a gömbön

1. A medve fehér, mert csakis az Északi-sarkról indulhatott, arrafelé pedig jegesmedvék élnek. Útja a gömbön egy 
háromoldalú gömbi alakzatnak felel meg.

2. Utad egy körnek felel meg, amelynek térbeli középpontja egybeesik a gömbnek képzelt Föld középpontjával. 
Végül is visszaérnél ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultál.

3. A feszes zsineg egy gömbi főkör íve mentén helyezkedik el. Ha az ívet meghosszabbítod, teljes gömbi főkört 
kapsz. Két gömbi pont között a gömbi főkörív a legrövidebb út a gömbön, ugyanúgy, ahogy két síkbeli pont 
között az egyenes szakasz a legrövidebb út a síkon.

4. Csakis a skálázott élek mentén rajzolhatunk főköríveket. A többi él kisebb gömbi körök ívének felel meg.

5. A válaszok a kijelölt pontok helyétől függenek. Két gömbi pont távolsága legfeljebb 180 gömbi távolságegység, 
azaz 180 gömbi lépés lehet.

6. Mindkét vonalfajta az adott felületen kijelöli a két pont között a legrövidebb utat. A főkörök véges, az egyenes 
vonalak végtelen hosszúságúak. Egy főkör a gömbfelületet két véges félgömbre bontja, az egyenes vonal a síkot 
két végtelen félsíkra bontja.
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7. a) A vízcsepp közelítőleg egyenes vonal mentén halad.
 b) A vízcsepp közelítőleg főkörív mentén halad.

8. a) A gép nagyjából a következő útvonalon halad: Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Hollandia,
      Németország, Lengyelország, Litvánia, Fehéroroszország, Oroszország.

b) A legrövidebb út az Északi-sarkon át vezet. Az útvonal körülbelül: az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, 
Grönland (Dánia), Norvégia, Finnország, Oroszország.

c) A legrövidebb út az, amelyik gömbi főkörív mentén halad.

9. Bármilyen irányban elindulhatsz, mert végtelen sok olyan főkör létezik, amelyik az Északi-sarkon és a Déli-
sarkon is áthalad; és minden olyan főkör, amelyik áthalad az Északi-sarkon, áthalad a Déli-sarkon is.

10. Ha mindketten a legrövidebb útvonalat követitek, akkor mindketten egy-egy gömbi főkör mentén haladtok. 
Két gömbi főkör mindig metszi egymást. Ezért vagy összeütköztök a barátoddal, vagy kettőtök közül legalább 
az egyik nem haladhat gömbi főkör mentén.

11. A két sín (remélhetőleg) sehol nem metszi egymást. Két gömbi főkör mindig metszi egymást, így tehát mindkét 
sín nem fekhet gömbi főkörökön.

Lénárt-gömb készlet22
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Lénárt-gömb készlet 23

Pihenő: Néhány alaptulajdonság összefoglalása
Érdemes itt megállni, és összefoglalni eddigi legfontosabb felfedezéseidet. Készíts olyan összehasonlító táblázatot, 
mint amilyet itt látsz. Hasonlítsd össze a sík geometriáját a gömb geometriájával.

Síkon Gömbön

Legfontosabb vonal, más néven 
fővonal

Egyenes vonal Gömbi főkör

Legrövidebb út két pont között Egyenes szakasz Gömbi főkörív

Meddig hosszabbíthatjuk meg
a fővonalat?

Mivel az egyenes vonal végtelen, 
korlátlanul meghosszabbíthatjuk

Mivel a gömbi főkör véges,
 a meghosszabbítás zárt főkörhöz vezet

Hány részre bontja két pont 
a fővonalat?

Egy véges és két végtelen részre 
(ha magukat a pontokat nem számoljuk)

Két véges részre 
(ha magukat a pontokat nem számoljuk)

Hány fővonal megy át két 
különböző ponton?

Pontosan egy egyenes vonal Pontosan egy gömbi főkör, hacsak a két pont 
nem átellenes. Ha átellenesek, akkor végte-
len sok gömbi főkör halad rajtuk keresztül

Adott egy fővonal, és egy pont, 
amely nincs rajta a fővonalon. 
Hány olyan fővonal halad át 
a ponton, amely nem metszi?

Pontosan egy, az eredetivel 
párhuzamos egyenes vonal

Egy főkör sem! Párhuzamos 
főkörök nem léteznek
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Lénárt-gömb készlet24

Első szerkesztések a gömbön
Szerkesztés a síkon
A szerkesztés eredménye: koncentrikus körök és a körökbe írt egyenlő oldalú, szabályos síkháromszögek. Minden 
háromszögben három, egyenként 60°-os szöget találunk. A háromszögek oldalhosszúsága attól függ, hogy milyen 
sugarú körbe írtuk be őket.

Szerkesztés a gömbön
Itt is koncentrikus köröket kapunk és a körökbe írt egyenlő oldalú, szabályos gömbháromszögeket. A legnagyobb 
kör, amelynek sugara 90 gömbi lépés, egy gömbi főkör. Ebbe a gömbi főkörbe írt háromszögnek nemcsak csúcsai, 
de oldalai is a főkörre esnek. A szerkesztés során kapott mindegyik háromszög három egyenlő oldalt és három 
egyenlő szöget tartalmaz; de két különböző háromszög szögei már nem azonosak. Az alábbi táblázat a 3. lépésben 
megszerkesztett gömbháromszögek hozzávetőleges adatait tartalmazza.

A gömbi kör sugara Beírt háromszög 
oldalhosszúsága

Beírt háromszög szöge

30 gömbi lépés  ~50 gömbi lépés ~68°

60 gömbi lépés  ~98 gömbi lépés ~101°

90 gömbi lépés 120 gömbi lépés 180°
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Lénárt-gömb készlet 25

Gondold át újra a szerkesztéseket!
Az alábbi kérdések egy sor fontos különbség felfedezéséhez vezethetnek a sík és gömb geometriája között. 
A válaszok rövidek – mindegyik kérdésről sokkal többet lehetne mondani.

1. Síkháromszög szögeinek összege mindig 180°. Gömbháromszögben a szögösszeg változik aszerint, hogy mek-
kora felületdarabot fed be a háromszög, vagyis mekkora a területe. A legkisebb a szögösszeg egy ponttá zsugo-
rodott gömbháromszögben. Egy icipici gömbháromszögben, amelyik majdnem azonos egy síkháromszöggel, 
a szögösszeg is icipicivel nagyobb 180°-nál. Ha a gömbháromszöget úgy defi niáljuk, hogy azt a gömbháromszöget 
tekintjük legnagyobbnak, amelyben a három csúcs ugyanazon a főkörön fekszik, akkor a lehetséges legnagyobb 
szögösszeg egy gömbháromszögben 540°. A gömbháromszögnek szögösszege 180° és 540° között változhat.

2. Hasonló, de nem egybevágó sokszögek a gömbön nem léteznek. Lehet olyan sokszögeket szerkeszteni, ame-
lyeknek megfelelő oldalai arányosak, de ezeknek a megfelelő szögei nem lesznek egybevágók. Például: egyenlő 
oldalú síkháromszögek mind hasonlók egymáshoz; de egyenlő oldalú gömbháromszögek csak akkor hasonlók, 
ha egybevágóak is.

3. Síkháromszögek szögei függetlenek a háromszög méretétől. Ez az állítás nem igaz a gömbön – lásd az 1. feladatot.

4. Síkon mindig tudunk olyan kört rajzolni, amely adott körnél nagyobb, azaz, az adott kört a belsejében tartal-
mazza. A gömbön nem lehet olyan kört rajzolni, amely egy főkört belsejében tartalmazna. Így a gömbi főkör 
a legnagyobb gömbi kör.
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5. Síkon mindig tudunk olyan háromszöget rajzolni, amely adott háromszögnél nagyobb, azaz, az adott három-
szöget a belsejében tartalmazza. A gömbön nem lehet olyan háromszöget rajzolni, amely belsejében tartalmazna 
egy olyan elfajult háromszöget, amelynek mindhárom csúcsa ugyanarra a főkörre esik. Így ez az elfajult három-
szög a legnagyobb gömbi háromszög.

6. Síkon végtelen sok, egymással párhuzamos egyenes vonalat rajzolhatunk. Gömbön nincsenek egymással párhu-
zamos főkörök.

7. Ha egy síkbeli kör átmérőjének a felét vesszük, akkor erre az új átmérőre rajzolt körnek a kerülete az eredeti kör 
kerületének fele lesz. Vagyis: fele átmérő – fele kerület! Ha viszont egy gömbi kör átmérőjének a felét vesszük, ak-
kor erre az új átmérőre rajzolt gömbi körnek a kerülete az eredeti kör kerületének felénél valamivel nagyobb lesz! 
Vagyis: fele átmérő – a felénél nagyobb kerület! Síkon a kör kerületének az átmérőjéhez viszonyított aránya min-
dig π, akármekkora is a kör. Gömbön a kör kerületének az átmérőhöz viszonyított aránya nem állandó, hanem a 
kör méretének függvényében változik. Kis körnél az arány kicsit kevesebb π-nél: főkörnél az arány pontosan 360 
gömbi lépés/180 gömbi lépés, azaz 2. Így a kerület/átmérő arány gömbi köröknél 2 és π között változik.

8. Ha nagyon nagy síkbeli kör mentén utazunk, lehet, hogy utunk egyenes vonalúnak tűnik számunkra, de valójában 
a körvonal a síkbeli egyeneshez képest mindig görbült. A gömbön a gömbi főkör felel meg a sík egyenes vona-
lának. Ha a főkör vonalát követjük, akkor a gömb két pontja közti legrövidebb gömbi út mentén haladunk.

26 Lénárt-gömb készlet
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