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A GEOMETRIA TÖRTÉNETE

 A geometria vagy mértan a matematikának a 
térbeli törvényszerűségek, összefüggések 
leírásából kialakult ága.

 Geometriával az emberek már a legrégebbi
történelemi korszakokban is foglalkoztak.
Kezdetben csak az olyan jellegzetes alakzatokat
vizsgálták, mint például a kör, vagy a négyzet.

 A barlangrajzokon felfedezhető az ősközösségi
emberek érdeklődése a szimmetrikus alakzatok
iránt.



A GEOMETRIA TÖRTÉNETE

 Ezeken az agyagtáblákon láthatók a sumérok ékírásos jelei és a négyzet átlójának kiszámítása a 
hatvanas számrendszerrel felírva.



A GEOMETRIA TÖRTÉNETE

 Az ember fejlődése során felfedezte a geometriai alakzatok különféle
tulajdonságait. Főleg gyakorlati okokból volt erre szükség, pl. a
földterületek mérése (innen ered a tudományág neve is). Ebben a korban
a geometria főleg induktív tudományként fejlődött. A geometriai
állításokhoz mérési eredmények alapján jutottak, és leellenőrizték
azokat adott esetekre. Ebben az értelemben fejlett geometriával
rendelkeztek a kínai, indiai és főképp az egyiptomi kultúrák.

 A geometria szó görögül eredetileg földmérést jelentett. Innen ered a
terület- és térfogatszámítás, és a szintén keleti eredetű, de a görögök
által is művelt csillagászat is.

 A geometria az első tudományág, amit deduktív módon tanulmányoztak,
vagyis axiómarendszer formájában építettek fel .



A GEOMETRIA TÖRTÉNETE

 Az első geometriai bizonyítások  Milétoszi  Thalész  
(VII-VI század i.e.) nevéhez fűződnek.

 Ezt  a fajta gondolkodást a geometriában más 
ógörög filozófus is követte, köztük Püthagorasz, aki 
Számosz szigetén élt az i.e. VI században. Az így 
felépített geometriában, a nagyszámú bebizonyított 
tétel szükségessé tette a rendszerezést, majd később 
az axiómák  bevezetését. 

 A geometria axiomatikus megalapozásának  egyik  
korai próbálkozása  ebből  a  korból az  alexandriai 
Euklidésztől származik (III. sz. i.e.).



EUKLIDÉSZ POSZTULÁTUMAI

 „Elemek”  (Στοιχεια ) --13 könyvből (tekercsből) állt.

 1. Követeltessék meg, hogy minden pontból minden ponthoz 
legyen egyenes húzható.

 2. És hogy véges egyenes vonal egyenesben folytatólag
meghosszabbítható legyen.

 3. És hogy minden középponttal és távolsággal legyen kör 
rajzolható.

 4. És hogy minden derékszög egymással egyenlő legyen.

 5. És hogy ha két egyenest metsz egy egyenes úgy, hogy az 
egyik oldalon keletkező belső szögek ( összegben) két derékszögnél 
kisebbek, akkor a két egyenes végtelenül meghosszabbítva 
találkozzék azon az oldalon, amerre az  (összegeben) két 
derékszögnél kisebb szögek vannak.



AXIOMATIKUS FELÉPÍTÉS

 A geometria elméletében minden új fogalmat definícióval vezetünk be, a már ismert
fogalmak segítségével írjuk körül.

 De ezeket az ismert fogalmakat is valahogyan valamikor definiálnunk kellett. Tehát egyes
fogalmakat eleve ismertnek tekintünk, és ekkor nem definiáljuk őket.

 A fogalmak közti összefüggéseket és tulajdonságokat az elmélet tételeivel adjuk meg. Ha egy
tétel érvényességéről akarunk meggyőződni, bizonyításakor előző tételeket és állításokat kell
használnunk, amelyeket már bebizonyítottunk.

 Világos, hogy így ez a folyamat végtelen lenne, ezért néhány kijelentést elfogadunk
alapállításnak és nem bizonyítjuk őket. Ezek az alapigazságok az axiómák, a segítségükkel
levezetett állítások pedig a tételek. Formálisan egy tétel bizonyítása egy olyan állításokból
álló sorozat, amelyek logikusan követik egymást, mindegyikük axióma vagy axiómából
levezetett tétel, az utolsó pedig éppen az adott tétel. Az axiómák kiválasztása, habár nem
lehet tetszőleges, nem egyértelműen meghatározott.



AXIOMATIKUS FELÉPÍTÉS
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AXIOMATIKUS FELÉPÍTÉS

 Jellemzői:

 Ellentmondásmentesség: az axiómák kiválasztása alkalmával figyelni kell arra,
hogy ezek az axiómák ne vezessenek egymással ellentmondásos állításokhoz. Ez
azt jeleneti, hogy az axiómák kiválasztásának olyannak kell lennie, hogy az így
felállított elméletben ne legyen elfogadott olyan tétel, amelynek a tagadása is
igaz.

 Teljes: elegendő axiómát kell bevezetni, hogy minden megfogalmazható
állításról egyértelműen eldönthető legyen: tétel-e vagy sem.

 Minimális : vagyis hogy egyetlen axióma se legyen levezethető a többiekből.



ALAPFOGALMAK
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DEFINIÁLT FOGALMAK

 Definíció. Három vagy több pontra azt 
mondjuk, hogy kollineárisak, ha létezik olyan 
egyenes, amely tartalmazza őket. 

 Ellenkező esetben nem kollineárisak.

 Négy vagy több pontot komplanárisnak
nevezünk, ha egy  síkhoz illeszkednek. 

 Ellenkező esetben nem komplanárisak.

A BC



DEFINIÁLT FOGALMAK

 Definíció. Két egyenes  metszi egymást, ha egy és csakis egy közös pontjuk van. 

𝑔 ∩ 𝑓 = {𝐶}



DEFINIÁLT FOGALMAK

 Definíció. Sík és egyenes metszi egymást, ha egy és csakis egy közös pontjuk van. 

𝛼 ∩ 𝑒 = {𝐷}



DEFINIÁLT FOGALMAK

 Definíció:  Két különböző sík akkor metszi  egymást, ha metszetük nem üres 
halmaz.

𝛼 ∩ β = 𝑠



DEFINIÁLT FOGALMAK

 Definíció. Az  S  halmaz  tetszőleges  nem  üres  részhalmazát alakzatnak  
nevezzük. 

 Az alakzat síkbeli, ha létezik olyan sík,  amelyhez  minden  pontja illeszkedik



ALAPRELÁCIÓK

 illeszkedik

 közte van

 egybevágó

𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝐴′𝐵′𝐶′

B ( A , B , C ) 



AXIÓMÁK

 Az Euklideszi geometria axiómáit öt csoportba soroljuk:



TÉTELEK

 A tételek olyan állítások, amelyeket bizonyítani, igazolni kell.

 A bizonyítás egy levezetés, amelyben axiómákat, már igazolt tételeket és 
levezetési szabályokat használunk.



1TÉTEL: 

 Tétel: A háromszög belső szögeinek összege 180°.

 Bizonyítás: 

γβ

𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 180°



2 TÉTEL

 Tétel: A derékszögű háromszög befogóira emelt négyzetek területeinek összege egyenlő 
az átfogóra emelt négyzet területével.

 Bizonyítás:

 A tétel bizonyításában felhasználjuk azt az euklideszi axiómát, hogy “Ha egyenlőkből 
egyenlőket veszünk el, akkor a maradékok is egyenlők.”




