
Az egyenes helyzetét jellemző adatok 

Párhuzamos és merőleges egyenesek 

Gyakorlás 

 

 

Emlékeztető: 

 

• A normálvektor az egyenesre merőleges vektor, jelölése: 𝒏(𝐴; 𝐵). 

• Az irányvektor az egyenessel párhuzamos vektor, jelölése: 𝒗(𝑣1; 𝑣2). 

• Az irányszög az egyenes és az x tengely által meghatározott szög, jelölése: 𝛼. 

• Az iránytangens (meredekség) az irányszög tangense, jelölése: 𝑚. 

 

Összefüggések ezek között: 

• Ha egy normálvektort elforgatunk valamilyen irányba 90°-kal (felcseréljük a 

koordinátákat, és az egyik koordinátát megszorozzuk –1-gyel), akkor irányvektort 

kapunk. 

• Ha irányvektort forgatunk valamilyen irányban 90°-kal, akkor normálvektort 

kapunk. 

• Az iránytangens az irányvektor második és első koordinátájának hányadosa, azaz 

𝑚 =
𝑣2

𝑣1
. 

• Az irányszög tangense az iránytangens, így az iránytangens ismeretében az 

irányszög visszakereshető: 𝑚 = tg 𝛼. 

 

Ha két egyenes párhuzamos, akkor 

• ami az egyiknek normálvektora, az a másiknak is; 

• ami az egyiknek irányvektora, az a másiknak is; 

• az irányszögeik és az iránytangenseik megegyeznek. 

 

Ha két egyenes merőleges, akkor 

• ami az egyiknek normálvektora, az a másiknak irányvektora; 

• az irányszögek eltérése 90°; 

• az iránytangensek szorzata –1. 

 

 

 



Gyakorló feladatok 

 

1. Egy egyenes normálvektora az 𝒏(9;−2) vektor. Adjuk meg az egyenes egy 

irányvektorát, az iránytangensét és az irányszögét! 

 

2. Egy egyenes áthalad a 𝑃(−5; 7) és 𝑄(4;−1) pontokon. Adjuk meg az egyenes egy 

irányvektorát, egy normálvektorát, az iránytangensét és az irányszögét! 

 

3. Egy egyenes normálvektora 𝒏𝑒(7; 14), egy másik egyenes irányvektora 𝒗𝑓(2;−1). 

Adjuk meg mindkét egyenes iránytangensét, és mutassuk meg, hogy a két egyenes 

párhuzamos! 

 

4. Egy egyenes irányvektora a 𝒗𝑒(5; 6), egy másik egyenes irányszöge közelítőleg 

140,2°. Adjuk meg mindkét egyenes iránytangensét (a második esetben 

kerekíthetünk két tizedes jegyre), és mutassuk meg, hogy a két egyenes merőleges 
egymásra! 

 

Megoldások 

1.  

Irányvektor: 𝒗(2; 9) vagy 𝒗(−2;−9).  

Iránytangens: 𝑚 =
9

2
= 4,5. 

Irányszög: 𝛼 = 77,47°. 

 

2.  

A 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗(9; −8) vektor illeszkedik az egyenesre, így párhuzamos vele, tehát jó 

irányvektornak: 𝒗(9;−8). (De a 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗(−9; 8) is jó.) 

Normálvektor: 𝒏(8; 9) vagy 𝒏(−8;−9). 

Iránytangens: 𝑚 =
−8

9
= −

8

9
. 

Irányszög: 𝛼 = 138,37°.  (Esetleg a –41,63° is elfogadható.) 

 

3.  

 e egyenes f egyenes 

Normálvektor 𝒏𝑒(7; 14)  

Irányvektor 𝒗𝑒(14;−7) 𝒗𝑓(2;−1) 

Iránytangens 𝑚𝑒 =
−7

14
= −0,5 𝑚𝑓 =

−1

2
= −0,5 

 

Az iránytangensek megegyeznek, így a két egyenes párhuzamos. 

 



4.  

 e egyenes f egyenes 

Irányvektor 𝒗𝑒(5; 6)  

Irányszög  𝛼 = 140,2° 

Iránytangens 𝑚𝑒 =
6

5
= 1,2 𝑚𝑓 = tg 140,2° = −0,83 

 

A két iránytangens szorzata (közelítőleg) –1, így merőleges egymásra a két 

egyenes. 

 

 


