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6.3. Valós kitev̋ojű hatványok 79
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13.6. Néhány egyszerűbb gráfelméleti összefüggés;

a gráfok Euler-vonala 174
13.7. Síkbeli gráfok; fák, erd̋ok; páros gráfok 176

14. Elemi síkgeometria 180
14.1. Síkgeometriai alapfogalmak. Konvex alakzatok 180
14.2. Szögek; szögpárok 181
14.3. Sokszögek; szögösszeg 185
14.4. Az egybevágóság; háromszögek egybevágósága 188
14.5. Tengelyes tükrözés;

tengelyesen szimmetrikus alakzatok 191
14.6. Középpontos szimmetria; paralelogrammák 196
14.7. A kör. Kerületi és középponti szögek; Thalész

tétele 199
14.8. Hasonlósági transzformációk;

középpontos hasonlóság 203
14.9. Mértaniközép-tételek; Pitagorasz tétele 211
14.10. A sokszögek területe 216
14.11. A kör kerülete és területe; ívmérték 220
14.12. A háromszög geometriájából 225
14.13. Speciális négyszögek; sokszögek 233



Tartalomjegyzék 9

15. A tér elemi geometriája 238
15.1. Egyenesek és síkok kölcsönös helyzete;

párhuzamosság 238
15.2. Hajlásszögek és távolságok 240
15.3. Egybevágóság és hasonlóság a térben 243
15.4. Poliéderek: hasábok, gúlák; felszín és térfogat 245
15.5. Euler-féle poliédertétel; szabályos testek 253
15.6. Hengerek és kúpok 255
15.7. A gömb és részei 262
15.8. A gömbháromszög 267

16. Vektorok és alkalmazásaik 270
16.1. A vektorok fogalma 270
16.2. Vektorok összeadása és kivonása 271
16.3. A vektorok szorzása számmal 275
16.4. Vektorok és pontok koordinátái 279
16.5. Osztópont, súlypont és alkalmazások 283
16.6. Trigonometrikus függvények 288
16.7. Skaláris szorzat 296
16.8. Trigonometriai összefüggések a háromszögben 304
16.9. Vektoriális szorzat 315
16.10. Vegyesszorzat; kifejtési tétel 322
16.11. A gömbháromszögek trigonometriája 325

17. Koordinátageometria 330
17.1. A pont eltolása és elforgatása; koordináta-

transzformáció 330
17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordináta-

rendszerben 333
17.3. A kör egyenlete 348
17.4. A parabola és egyenletei 354
17.5. Az ellipszis és egyenletei 360
17.6. A hiperbola és egyenletei 366
17.7. Kúpszeletek és másodrendű görbék 371
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Kiadói előszó

Egy könyv megjelenése a kiadó életében napi gyakorlat. Ám azt csak utó-
lag, és akkor is csak nagyon nehezen lehet meghatározni, hogy a sok könyv
közül melyik számított igazi állomásnak, melyik jelentett igazi változást, s
terelt mindent új irányba.

Reiman István matematikai összefoglalója egy több évtizedes forra-
dalmi mozgalom, az ún. „új matek” záró ékköve. Az „új matekosok”, füg-
getlenül attól, hogy hol és kiket tanítottak, a matematika szépségét magu-
kévá tették, és azon buzgólkodtak, hogy ezt a látásmódot továbbadják.

Reiman István nem foglalkozott didaktikával, hanem lenyűgözően ta-
nított, mert nem csak teljes mélységében értette, amit mond, hanem ezt a
megértést teljes mélységében át is tudta adni a tanítványainak. Jó volt az
ő diákjának lenni, de ma már csak ezzel a könyvvel kárpótolhatja magát
az olvasó. Örülök, hogy az a könyv, melynek ötlete több mint harminc éve
merült fel bennem, szerkesztői pályám legelején, most a mi gondozásunk-
ban jelenik meg.

Az 1992-es kiadás újratördelése közben hosszasan gondolkodtunk, át-
nevezzük-e a szövegekben a 100 forintos bankjegyet vagy Csehszlovákiát,
ám végül úgy döntöttünk, megőrzünk mindent eredeti állapotában. Egy-
részt a szövegezés a feladat lényegét nem érinti, másrészt pedig megvan
ennek a maga bája.

Budapest, 2010. november 10. Votisky Zsuzsa

Előszó

Könyvünk a matematikának azokat a fejezeteit tartalmazza, amelyeket ál-
talában a „középfokú” jelz̋ovel szoktak megjelölni, kib̋ovítve a fels̋ofokú
oktatás néhány bevezető anyagrészletével. Elsősorban a középiskolai tan-
anyagban kíván segítséget nyújtani, de mindjárt hozzákapcsolja a matema-
tikának azokat a tárgyköreit, amelyek átvezetnek a „magasabb” matemati-
kába.
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Az anyag összeállításával és tárgyalásmódjának a megválasztásával az
volt a célunk, hogy az olvasó egységesen összefoglalva lásson egy-egy ma-
tematikai tárgykört az alkalmazásokkal együtt. E célból arra törekedtünk,
hogy az adott szinten lehetőleg pontosan definiáljuk a felhasznált fogal-
makat, szabatosan fogalmazzuk meg a tételeket, összefüggéseket, és ezek
alkalmazásait egyszerűbb, ill. fokozatosan nehezedő példákon, feladato-
kon mutassuk be.

A könyv terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden tételünknek a bi-
zonyítását is közöljük, ezek egy részének csak a gondolatmenetét adhattuk
meg; a hiányzó bizonyítások megtalálhatók a tankönyvekben, kéziköny-
vekben. A példákat és a feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok lehető-
leg ne használjanak fel a matematikán kívüli, kevésbé ismert fogalmakat,
amik a megoldás megértését lényegesen megnehezítenék.

Az egyes fejezetek felépítése – éppen összefoglaló jellegük miatt –
gyakran eltér az iskolában megszokott felépítésektől; itt többször egymás
mellé kerülnek olyan szakaszok, amelyek az iskolai anyagban távol vannak
egymástól, viszont esetleg különböző fejezetben találhatók meg egymás-
hoz szorosan kapcsolódó anyagrészek. Az olvasás megkönnyítésére ezért
gyakran hivatkozunk a kapcsolódó fejezet, ill. szakasz számára, pl. 20.5. a
20. fejezet 5. szakaszát jelenti; a többször felhasznált képleteket soruk jobb
szélén három számmal jelöltük meg, pl. (16.5.8) a 16. fejezet 5. szakaszá-
nak a 8. képlete. A könyv végén található tárgymutatóban megkereshetjük,
hogy egy-egy fogalom vagy tétel hol fordul elő, tehát hol találhatjuk meg
ezek definícióit, ill. megfogalmazásait. A könnyebb kezelhetőség érdeké-
ben néhány tételt, meghatározást többször is szerepeltetünk.

Szólnunk kell a könyvben használt matematikai jelölésekről. A jelö-
lésrendszer napjainkban átalakulóban van. Igyekeztünk azokat a jelölése-
ket használni, amelyek ma hazánkban a legelterjedtebbek, de megadtuk
a használatban levő más jelöléseket is. Általában arra törekedtünk, hogy
csak a legszükségesebb jelöléseket használjuk, mert ezen a szinten a túl
sok matematikai jelölés feleslegesen megnehezítheti a könyv olvasását.

A kézirat elkészítésében nyújtott nagy segítségükért köszönetet mon-
dok a könyv szakmai lektorainak: Laczkó László vezető tanárnak, Pálmay
Lóránt vezet̋o szaktanácsadónak és Urbán Jánosnak, az OPI osztályveze-
tőjének; köszönettel tartozom P. Helvei Juditnak gondos és lelkiismeretes
szerkeszt̋o munkájáért és Vadas Istvánnénak a kézirat gépeléséért és gon-
dozásáért.

Budapest, 1989. szeptember 1. Reiman István




