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1. A gizai nagy piramis 
Az ókori világ hét csodája közül az egyetlen, amely még látható, a gizai nagy piramis. (Kheopsz 
piramis). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    A gizai nagy (Kheopsz) piramis 
 
 
 
 
 

    Az ókori világ hét csodája 
 
A Kheopsz piramis i.e 2580 és i.e 2530 körül épült, körülbelül 2000 évvel Pitagorasz előtt. 
Elkészítéséhez igen sok matematikai ismeretre is szükség volt. 
 

 
Elképzelhető, hogy csomókkal 3, 4 és 5 
részre osztott kötelet használtak derékszög 
előállítására. Ehhez összesen 13 darab 
egyforma távolságban kötött csomóra volt 
szükségük.   
 

 



 
A piramis ún. királyszobájának méreteiben (lapátló: ≈7,57 m; alapél: ≈10,5 m; testátló: ≈12,94 
m) az ismert pitagoraszi számhármas: a 3, 4, 5 fedezhető fel (az egység ≈2,59 m). 
A piramis méretei lenyűgözőek. Ennek a négyzet alapú gúlának a két meghatározó (eredeti) 
adata: alapélének hossza: 232,4 méter, magassága: 146,7 méter. (A mai méretek egy kicsit ettől 
eltérőek: kb. 230 és 137,5 méter.) Ebből a két adatból a piramis többi adata már kiszámolható. A 
számoláshoz érdemes egy modellt készíteni. 
A mellékelt ábrán láthatók az alapadatok: alapél (a) és a gúla magassága (mg). 
Továbbá az oldalél (o), az oldallap magassága (mo), az alapél – oldalél hajlásszöge (α), az 
oldalél – alaplap hajlásszöge(β) és az oldallap – alaplap hajlásszöge (ϒ). 
 
Feladat (7-9. évfolyamosoknak csak az 1. kérdést kell megválaszolni. 10. évfolyamtól a 3. és 
a 4. külön feladatmegoldásnak számít.): 
 
1. Számítsuk ki a Kheopsz piramist alkotó négyzetalapú gúla térfogatát és felszínét! 
2. Határozzuk meg az {oldalél – alapél}, az {oldalél – alaplap}, és az {oldallap – alaplap} 
hajlásszögét! 
3. Számítsuk ki a piramisba, a négyzet alapú gúlába írható gömb sugarát! 
4. Határozzuk meg a négyzet alapú gúla köré írt gömbjének középpontját és sugarát. 

 
 

2. Sírfelirat 
Az alábbi feladat állítólag Diophantosz sírján szerepelt, méltón a nagy feladatmegoldóhoz: 

„Vén Diophantoszt rejti e kő. Bár ő maga szunnyad, 
megtanította a sírt, mondja el élte sorát. 
Évei egyhatodát tölté ki a gyönge gyerekkor, 
még feleannyi lefolyt, s álla szakálla kinőtt. 
Egyheted eltelt még, és nászágy várta a férfit, 
elmúlt újra öt év, és fia megszületett. 
Ez feleannyi napig láthatta a fényt idefenn, mint 
atyja, mivel neki így szabta az isteni sors. 
Őt gyászolva a sír felé hajlott agg Diophantosz, 
négy évvel később ő is elérte a célt. 
Mondd, hány esztendőt élt hát meg gyászban, örömben, 
S itta az édes fényt, míg hona lett ez a sír?” 
 

Választ tudsz adni a kérdésre? Hány évig élt a sírfelirat a szerzője Diophantosz? 
 
 
3. Rejtélyes élet 
“Az egyetemet 44 éves koromban fejeztem be, egy év múlva, már mint 100 éves ifjú, feleségül 
vettem egy 34 éves kisasszonyt. A jelentéktelen korkülönbség – mindössze 11 év – nagyon 
kedvezett harmonikus házaséletünknek. Aránylag rövid időn belül már 10 gyermekünk volt. Az én 
havi keresetem 13000 zloty volt. melyből 1/10 részt a húgomnak adtam, úgyhogy saját magunk 
eltartására csak 11200 zloty maradt havonta, mégis boldogan éltünk.” 
Hogyan lehetne megfejteni ezt az életrajzot? Mit jelenthetnek ezek a furcsa adatok? 
 
 

4. Aranyos arányos 
Két természetes szám aránya 3:1. A két szám négyzetösszegének és összegének aránya 5:1. 
Melyik ez a két szám? 
 



 
5. Holdacskák 

Az ábrán lévő holdacskákat a derékszögű 
háromszög oldalai fölé szerkesztett félkörök 
határolják. Bizonyítsuk be, hogy a holdacskák 
területének összege a háromszög területével 
egyenlő. 

 

6. Tökéletesek 
A püthagoreusoktól származik a tökéletes szám fogalma. Ilyenek azok a természetes számok, 
amelyek egyenlők osztóik összegével, az egyet is beleszámítva, de magát a számot nem. Igazold, 
hogy a 496 és 8128 tökéletes számok! 


