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Először a fiúk meséltek egy kis történelmet a hosszmérés kialakulásáról, melyet röviden 

összefoglalnék. 

Eleinte olyan mérőeszközöket használtak az emberek, amit mindenki mindenhol könnyen 

tudott alkalmazni, ezek a láb, arasz, ujj, stb. Viszont ez nem volt egységes, ezért létrehozták 

az SI rendszert, melyet 1960 körül tettek kötelezően használandóvá. De még így is volt egy-

két ország, aki megmaradt a saját mértékegységrendszerénél, mint például az USA. 

A méter definíciói: 

 1700 körül a francia akadémia egy 10 évig tartó kutatás segítségével kimérte az 

egyenlítő hosszát, és azt mondták, hogy ennek 40 milliomod része az egy méter 

 készítettek egy platina-iridium rudat, ez volt az etalon rúd  

 Baji Zoltán javaslatára 1983 óta a következő definíciót használjuk: az a távolság, amit 

a fény vákuumban megtesz 1/299 792 458 másodperc alatt 

Az összes definíció ugyanazt a hosszúságot adja, viszont az utolsó azért jó, mert minden 

időben ugyanazt adja. 

Érdekesség, hogy ha egymás mellé rakunk két vonalzót, akkor 20 cm-nél már jelentős eltérés 

található. Éppen ezért mindig a megfelelő mértékben kell pontosan mérni. Ezt gyerekkel is 

érdemes kipróbáltatni. 

Prefixumok, melyek a középiskolás gyerekek számára szükségesek: centi-, deci-, méter, kilo-. 

Mérőeszközök: 

o arasz 

o mérőszalag 

o vonalzó 

o stopperrel mérjük az időt, amíg visszajön a hang/fény, pl így ki lehet számolni, hogy 

milyen messze volt a villámcsapás tőlünk 

Világban levő méretek 

Legnagyobb: a világegyetem nagysága, ami persze folyamatosan tágul, vagy legalább is mi 

fedezzük fel egyre nagyobb részét 

Legkisebb: ezek az atomi méretek, melyek még a nanométernél is kisebbek 

 

Mérések 

Először mindenki megtippelte, hogy szerinte mekkora az adott dolog, majd lemértük 

pontosan. 

Micsoda? Tipp Valós érték 

asztallap magassága 80 cm 77 cm 

asztalon levő polc a földtől 130 cm 127 cm 

terem szélessége 5,5 m 5,6 m 

terem hosszúsága 14 m 12 m 

terem magassága 2,5 m 2,66 m 

 

Kiszámoltuk a terem űrtartalmát: körülbelül 180 m3, mely adat a fűtésbeállításhoz szükséges. 



folyosó hossza 30 m 38 m 

sárga súly magassága  12 cm 

sárga súly átmérője  11,5 cm 

Pávó tanár úr magassága 170 cm 174 cm 

 

Ezt el lehet játszani mindenkivel egy osztályban, majd lehet belőle eloszlás görbét felrajzolni, 

megnézni külön a lányokat/fiúkat. 

 

talp hossza 25 cm 26,5 cm 

 

Ekkor felmerült a kérdés, hogy mi alapján számozzák a cipőket? 

Budapest kb 64 km-re van Hatvantól. Elvileg innen kapta a nevét a város, viszont az a 

bökkenő, hogy a város 1400 óta létezik, és a hivatalos méter definíció pedig csak 100 éve.  

 

szem szélessége 2,5 cm 3,5 cm 

 

Azt lehet mondani, hogy minden embernél ekkora ez a távolság. 

Még beszélgettünk arról, hogy az ókori görögök hogyan mérték meg a Föld sugarát. Annak 

segítségével, hogy a fény mekkora szöggel esett a kútba. Így nagyjából kimérték a tényleges 

Föld sugarat, valamint mértek egy fele akkorát is. Éppen ezért indult el Kolombusz Kristóf az 

útjára, mert ő a fele akkora sugarat fogadta el, és azt gondolta, hogy nem létezik Amerika. 

 

Kimértük több féle módszerrel is a Duna szélességét: 370 m. 

Valamint megmértük a campus területét is. Ebben viszont eltérés mutatkozott a két csapat 

eredménye között. A hossza nagyjából 400 m, ebben egyetértettünk. Viszont a szélességére 

a fiúk 180-200 m-t kaptak, mi pedig 70 m-t. Ekkor megbeszéltük, hogy ki mettől meddig 

számította a campus területét, így némi egyezkedés után közösen lemértünk 150 m-t. És 

kiszámítottuk, hogy a terület majdnem 1 hektár nagyságú. 

Előkerült az ökológiai lábnyom kérdése is, mivel azt is hektárban mérik. Egy emberé 

átlagosan 10-20 ha, a magyarországi átlag 1 ha/fő, ezzel nettó fogyasztónak minősülünk. 


