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Jegyzőkönyv 
Mérés és mértékegységek 

Hossz- és távolságmérés 

 

Mérés - mértékegységek 

Ezekkel kapcsolatban az a cél, hogy a diákokban kialakuljon az arányérzék és a becslési 

képesség. Ez sok gyakorlással érhető el. A gyerekeket ösztönözni kell a becslése és az 

önellenőrzésre. Az játékos feladatok segítségével valósítható meg. Tárgyak méreteinek 

becslése, majd utána lemérés. Sok-sok ismétlés és gyakorlás kell, a becslés így elsajátítható 

 

Mérés 

Mérésnek azt a folyamatot nevezzük, amelynek során megnézzük, hogy az adott 

mértékegység hányszor van meg a mérendő mennyiségben. Például egy szoba hosszúsága 

hány méternek felel meg vagy egy asztal magassága hány centiméter. 

 

Mértékegységek 

Mindig olyat célszerű választani, ami mindenki számára egyértelmű, elérhető. Így alakult 

ki korábban a hosszméréshez használt ujj, arasz és láb; térfogat esetében pedig a hordó. 

Választás előtt mindig közös nevezőre kell jutni a diákokkal, hogy ők, mit tekintenek 

megfelelő és jól használható mértékegységnek. 

A mérési eredményeket célszerű átszámolni az SI-mértékegységrendszerre, hogy az 

eredmények mindenhol egyformák legyenek. 

 

Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) 

Van hét alapegység, ezek: a hosszúság [m], a tömeg [kg], az idő [s], az áramerősség [A], a 

hőmérséklet [K], az anyagmennyiség [mól] és a fény [cd] egységei. A többi mértékegység 

ezekből származtatott. Fontos, hogy a diákok megismerjék ezeket és megtanulják a 

használatukat a előtagokkal együtt. 

Előtagok (1 km) használatára bármikor szükség lehet, a fontosabb prefixek három 

nagyságrendenként követik egymást. 

Több helyen megmaradtak az SI kívüli mértékegységek. Az USA megtartotta az 

angolszász mértékegység-rendszert. Ezek érdekességképpen megtaníthatóak, hogy a 

gyerekeknek nagyobb ismeretük legyen a mértékegységekről. 

 

Távolságmérés 
 

Méter-történet 

A méter (rövidítése: m) a hosszúság és a távolság alapmértékegysége az SI 

mértékegységrendszerben. 

A méter 1983-ban elfogadott meghatározása a következő: az a távolság, amit a fény 

vákuumban megtesz a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt. A méter önmagában egy 

hagyományosan kényelmes mértékegység, mivel reális összefüggésben van a többi 

mértékegységgel a fizika törvényei szerint. 

Az első méter definíciót a Föld méretéhez kötötték: az egyenlítő 40 000 000-od része. A 

másodikat a kripton egy elektronátmenetét követő energiváltozáshoz, a ma érvényes 

meghatározás magyar ötlet, Bay Zoltán nevéhez kötődik. 

Az adott meghatározások, mind ugyanakkora hosszt jelölnek, de egyedül a fénysebesség 

állandó, ezért volt célszerű az új méter definíció bevezetése. Ezek érdekességként való 

megtanítása nagyon hasznos lehet. 
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A méterből származtatott mértékegységek: 

 kilométer (jele km) - a méter ezerszerese 

 deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze 

 centiméter (jele cm) - a méter századrésze (1×10
−2

 m) 

 milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze (1×10
−3

 m) 

 mikrométer (jele µm) - a méter milliomodrésze (1×10
−6

 m) 

 nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze (1×10
−9

 m) 

 pikométer (jele pm) - a méter billiomodrésze (1×10
−12

 m) 

 femtométer (jele fm) - a méter billiomodrészének ezredrésze (1×10
−15

 m) 

 attométer (jele am) - a méter billiomod részének milliomodrésze (1×10
-18

m) 

 

Hossz- és távolságmérési módok 

Közvetlen összehasonlítás 

Legegyszerűbb módszer, így mérünk vonalzó vagy mérőszalag segítségével és akkor is, 

amikor lelépünk egy távolságot. (Úthossz lemérése térképen, tervrajzon a lakás berendezése.) 

Iskolában ez a módszer a leginkább használható és célravezető 

 

Más mennyiségekre visszavezetve 

Hasznos megtanítani a diákoknak, hogy nagyobb rálátásuk legyen a témára. 

 

Hangsebességgel haladó hullám 

Ha tudjuk, mekkora idő telt el a (hang) impulzus kibocsátása és a visszaérkezése között, 

meg tudjuk határozni a visszaverődést okozó tárgy távolságát. Így működnek az ultrahangos 

távolságmérők, a hajózásban használatos mélységmérők, bizonyos repülőgépek kis 

magasságban használatos magasságmérője. Így tájékozódik a denevér, a delfin. 

Hasznosítható egy fal (hangvisszaverő felület) távolságának meghatározására, ha tudjuk 

mekkora a hang sebessége. A mérés folyamata érdekes és vicces is egyben. 

Fénysebességgel haladó hullám esetén 

Így működik a radar. Ma már egy jobb motorcsónakban is van, a hajókról nem is beszélve. 

Számítógéppel kiegészítve ez előző kettő felhasználható képalkotásra is. 

Nyomásmérés 

Ezen az elven működnek a repülőgépek barometrikus magasságmérői. Hátránya, hogy 

tudni kell a tenger- vagy talajszinti légnyomást. A búvárok is a (víz) nyomás alapján mondják 

meg a merülési mélységet. 



2010-03-09 Környezetfizikai kísérletek a középiskolában Éliás-Szalay István 

  Hock Ferenc 

  Szeibel Szabolcs Bánk 

 

Mérési feladatok 

 

1.) Becsüljünk meg, utána pedig mérjük le különböző módon a tanteremben előforduló 

méreteket!  

 asztalmagasság  becsült :72cm mért: 75cm  pontosság (%):96 

 polcmagasság becsült: 120 cm mért: 130cm  pontosság (%):92 

 terem szélessége becsült:  6m mért: 5,8m  pontosság (%):97 

 terem hosszúsága becsült:  12m mért: 11,6m  pontosság (%):97 
 

2.) Egyetemen belüli méretek becslése 

 labor előtti folyosó hossza becsült: 32m mért: 35m pontosság (%):91 
 

3.) Petőfi-híd hossza 

 becsült: 350m  mért: 378m   pontosság (%):92 

 

4.) Az egyetemi Campus méretei 

 campus hossza mért:  470m  becsült:405m pontosság (%):86 

 campus szélessége mért: 120m becsült:102m pontosság (%):85 

 campus területe mért:  56400m2 becsült:42000m2 pontosság (%):74 

 északi tömb hossza mért:158m becsült:130m pontosság (%):82 

 északi tömb szélessége mért: 104m becsült:90m pontosság (%):86 

 déli tömb hossza mért: 112m  becsült:100m pontosság (%):89 

 déli tömb szélessége mért: 100m becsült:90m pontosság (%):90 
 

 

Következtetések 

Az eredményekből látszik, hogy a közeli, kisebb tárgyak becslésénél nagyobb pontosságot 

értünk. Nagyobb távolságok becslését kell a továbbiakban gyakorolni és így idővel 

pontosabban fogunk tudni becsülni. 

 

 


