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1. feladat

Saját paramétereink

Hornyák-Szám Anita
arasz 20,5 cm talphossz 27 cm
magasság 172 cm lépés 62,5 cm
válszélesség 44 cm bicepsz 29,5 cm

Sárközi Edit
arasz 16 cm talphossz 26 cm
magasság 170 cm lépés 62 cm
válszélesség 45 cm bicepsz 35 cm

Tanos Péter
arasz 23 cm talphossz 29 cm
magasság 171 cm lépés 62 cm
válszélesség 45 cm bicepsz 28,5 cm

2. feladat

Mi milyen magas (hosszú)?

A laborgyakorlat folyamán a hallgatótársainkkal különböző tárgyakat kaptunk, melyeknek a valós 
nagyságát meg kellett becsülnünk. 

3. feladat

Kerület – és területbecslés, számítás

Választott tárgy: kupak

Hossza: ~ 3 cm

Becsüljük, majd határozzuk meg az 1 dollárosnak a kerületét és területét!

Becslés – kerület: 40 cm Becslés – terület: 84 cm2

Meghatározás menete: kupak használata

Pontos eredmény (kerület): 42 cm Pontos eredmény (terület): 90 cm2

A kerület fényévben kifejezve: 4,43×10-17

4. feladat



Térfogatbecslés és számítás

Számítsuk ki János térfogatát!

Módszer: gránitkőre helyezett János térfogatának megmérése egy vizzel megtöltött beskálázott 
edény segítségével

Becslés: 7,14 ml

Pontos eredmény: 7,14 ml (cm3)

Az edényen látható volt, hogy 0,1 cm 7,14 ml-nek feleltethető meg. János és a kő együttesen 8 mm-t 
emelt a víz szintjén, míg a kő egyedül 1 mm-t. Ebből következik, hogy János térfogata 1 mm-nyi víz 
térfogatával egyenlő. 

5. feladat

Sebességmérés

Milyen gyors a lépegetős disznó? Végezzünk 4 kísérletet 4 különböző dőlésszögű lejtőn!

 
Léc 
magassága Mennyit haladt? Mennyi idő alatt? Sebesség

1-es eset 25 cm 20 cm 2,8 s 7,14 cm/s
2-es eset 30 cm 30 cm 3,4 s 8,82 cm/s
3-as eset 35 cm 60 cm 3,12 s 19,23 cm/s
4-es eset 40 cm 30 cm 1,9 s 15,79 cm/s

Számítsuk ki a dőlésszögeket!

 Léc hossza Léc magassága Dőlésszög
1-es eset 144 cm 25 cm 9,84°
2-es eset 144 cm 30 cm 11,76°
3-as eset 144 cm 35 cm 13,66°

4-es eset 144 cm 40 cm 15,52°

Milyen tényezők befolyásolják a sebességet?

súrlódás és dőlésszög

6. feladat

Az épület ökolábnyomának meghatározása



Az épület területe 46.189 m2 , ami megfelel 4,62 ha-nak.  Egy átlagos magyar ember ökológiai 
lábnyoma 3,5 ha/fő, így az egyetem területe majd másfél ember eltartására lenne alkalmas, ha 
zöld területként  tekintünk rá. 

7. feladat

Egy könyvespolcon található könyvek magasságbeli eloszlásának ábrázolása


	Távolságmérés
	A laborban tartott óra jegyzőkönyve
	Készítette:
	 Hornyák-Szám Anita
	Sárközi Edit
	Tanos Péter
	Dátum: 2009. 09.23.
	Mérés helyszíne: Budapest, ELTE TTK



