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A gyakorlat célja:

A  gyakorlat  során  három  célunk  volt.  Egyrészről  megismerkedtünk  a  távolságmérés 
történetével, érdekes adatokkal, amiket a későbbiek során a leendő diákjainknak mi is tovább 
tudunk adni. 
Másrészről  olyan  feladatokat  végeztünk,  amik  segítségével  fejleszthettük  a  távolságbecslő 
képességünket.  Ezek  a  feladatok  egyszerűek,  bármilyen  középiskolában  is  könnyen 
elvégezhetőek és érdekessé teszi a gyerekek számára a témát, megszeretteti velük a fizikát az 
esetleges sikerélmények által.
A harmadik feladatunk a Campus lemérése volt  önállóan.  Ennek a lényege,  hogy a lehető 
legegyszerűbben  (tehát  középiskolában  is  elvégezhető  módon),  de  mégis  a  lehető 
legpontosabb  becslést  kapjuk  egy  relatíve  nagy  területre.  Mindezt  pedig  össze  kellett 
hasonlítanunk ökológiai lábnyomunkkal.

Elméleti bevezető:

A távolságmérés során (minden mérés során) a legfontosabb az egység kiválasztása, amiben 
mérni fogunk.
Hosszúságmérés esetén a nemzetközi mértékegység a méter (m), a hosszúság jele pedig „l”. 
Az első méter  definíció a francia forradalom idején alakult  ki.  Egy méter egyenlő a  Föld 
kezdő délkörén mért kerületének 1/40 000 000 részével. 
10 évig tartott  a lemérése ennek a távolságnak,  amiből  kialakult  az etalon és XVI. Lajos 
készítette el.
A ma is használatos definíció Bay Zoltántól ered, aki 1965-ben fogalmazta meg, azonban csak 
1983-ban  fogadták  el.  Így  hangzik:  A  méter  a  fény  által  a  vákuumban  a  másodperc  
1 / 299 792 458-od része alatt megtett út hossza. 
Néhány fontosabb mértékegység:

Fontos megjegyezni, hogy az angolszász mértékegységek nem decimálisak és a váltószámuk 
sem az. Az angolszász mértékegységek valójában emberi hosszmértékek, például 1 yard az 
egy átlagos emberi karhossz.

1 Angstöm 10-10 m
1 szárazföldi mérföld 1609,344 m

1 tengeri mérföld 1853,184 m
1 yard 91,44 cm
1 láb 30,48 cm
1 inch 2,54 cm

1 vonás 2,54 mm
1 fényév 9,46*1012 km

1 csillagászati egység 149600000 km
1 parsec 3,08*1018 km
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1. gyakorlat: Távolságmérés. (2009.09.16.)
Feladat: Óraterv készítése középiskolásoknak a távolságmérésről

Távolságmérés óraterv

Idő Óra menete Szervezési 
Mód/Módszer Eszközök

0:00 Jelentés

0:01 Mi a távolság? Hogyan mérjük? 
Mikre kell odafigyelni? Kérdve kifejtés PowerPoint 

bemutató

0:06

Elméleti bevezető a távolságról, 
annak méréséről, definíciók 

történetekkel („a méter eredete”), 
az SI mértékegységek tisztázása.

Frontális munka PowerPoint 
bemutató

0:12

Kiselőadás meghallgatása az 
érdekes mértékegységekről és 

furcsa mérésekről (tanulói előre 
kiadott feladat)

Frontális munka PowerPoint 
Bemutató

0:20

Játékos feladat a 
hosszúságmértékekkel 
(minden csoport találja meg a 
párját az osztályban)

Csoportmunka
Előre elkészített 
mértékegység 

kártyák

0:23

Becslés: Mindenki becsülje 
meg csapattársa hosszméreteit 
(és a sajátját is), a pad hosszát, 
a terem hosszát, majd 
ellenőrizzék le 
segédeszközzel.

Csoportmunka mérőszalag

0:33

A megismert méretek 
tudatában találjanak ki 
megbecsülendő tárgyakat a 
többi csoportnak

Csoportmunka -

0:43 Eredményhirdetés és kis 5-ös 
osztás Frontális munka -

0:45

Házi feladat: Minden csapat 
mérje le valamilyen 
módszerrel az iskola területét! 
Térkép csak ellenőrzésre 
használható!

Frontális munka -
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2. gyakorlat: Távolságmérés. (2009.09.23.)
Feladat: A Campus területének lemérése.

Csoportunk  a  Campus  területének  leméréséhez  a  lépést  választotta.  Így  mindhármunk 
lépéshosszát lemértük és lesétáltuk a Campust  teljes egészében.  Az így kapott  átlagolt 
lépésszámokat  beszoroztuk az adott  egyén 1 lépésének a hosszával  és így megkaptuk, 
hogy egy-egy mért  terület  hány méter  hosszú.  Ezek segítségével  ki  tudjuk számtani  a 
Campus területét.
Az alábbi rajzon (1. ábra) a Campus területe látható. A beírt számok az átlagos lépésszámokat 
jelölik. (Hármunkból átlagolva, tehát 3 párhuzamos mérés zajlott.)

A hármunk átlagos lépéshossza: 1 lépés= 72,6 cm
Az  egyszerűség  kedvéért  minden  esetben  a  téglalapot  vesszük  alapul  a 
területszámításban.  Tehát  T=a*b.  A  teljes  Campus  területénél,  az  Északi  tömbnél, 
valamint a Déli tömb területénél átlagokkal számolunk, hiszen a valóságban nem téglalap 
alakúak, ezért az egymással szemben elhelyezkedő oldalakat átlagoljuk. A parkolókat a 
Campus teljes területéből vontuk ki. Így az alábbi eredményeket kaptuk:
Északi tömb: 20060 m2

Összes zöld terület: 9744 m2 + 857 m2 = 10601 m2

Déli tömb: 13790 m2

Parkolók összesen: 17688 m2

A Campus teljes területe: 62140 m2
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Összehasonlításképp a Campus valóságos műholdas képét, térképét használtuk:

1.kép: A Lágymányosi Campus

2.kép: Az Északi Tömb

3. kép: A Déli Tömb

4



Ezeket ellenőrzésnek is lehet használni, hiszen a bal alsó sarokban találunk vonalas arány 
mértéket.  Nagyon érdekes megbecsülni azt is,  vajon hány Déli  tömb tenné ki a Duna 
szélességét  és  rájöhetünk,  mennyire  is  eltérőek  a  becsült  adataink  a  valóságtól.  Ezt 
gyerekekkel is meg lehetne csinálni, érdekes, figyelemfelkeltő, modern eszköz lehet egy 
ilyen műholdas térkép.

A Campus területe és egy átlagos ember ökológiai lábnyoma

Az ökológiai lábnyom egy erőforrás menedzselésben és társadalomtervezésben használt 
érték.  Kifejezi,  hogy  adott  technológiai fejlettség  mellett  egy  emberi  társadalomnak 
milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt 
hulladék elnyeléséhez. 
Egyszerűbben,  hogy  jelenlegi  életvitelünk  mellett,  mekkora  földterületet  és  vizet 
igényelünk saját magunk igényeihez és hulladékunk eltűntetése céljából.
Jelenlegi  többnyire  pazarló  életmódunk mellett  ez nem meglepően aránytalanul  nagy! 
Igen  sok  Föld  bolygó  kellene  ahhoz,  hogy  hosszútávon  folytassuk  a  jelenlegi 
életvitelünket a jelenlegi népességszám mellett.
Csoportunk kiszámolta  az  ökológiai  lábnyomát  és  átlagoltuk  az  értékeket.  (Forrás:  A 
http://www.glia.hu/services/public/napi/oko_labnyom.php címről származó kérdőív.)
Így ökológiai  lábnyomunk  2,82  hektár!  Fejenként!  Ehhez  képest  Campusunk  területe 
megközelítőleg 62140 m2 .
1 hektár=10000 m2

Ökológiai  lábnyomunk  28200  m2  fejenként,  tehát  hármunknak  nem  elég  a  Campus 
területe  a  jelenlegi  életvitelünk  hosszú  távú  fenntartásához.  Ez  rendkívül  érdekes  és 
elszomorító adat.

Diszkusszió:

1. gyakorlat:  Célszerű  a  gyerekek  érdeklődését  és  tudásvágyát  játékos  módon 
felkelteni,  azonban  nagyon  meg  kell  gondolni  milyen  feladatot  adunk  nekik.  A 
csoporttársakon is jól megfigyelhető volt, hogy ha olyan objektumok hosszméreteit kellett 
megbecsülni, amiket „illett volna tudni” (pl. Duna hossza), akkor az érdeklődés alább hagy és 
kellemetlenül érzik magukat azok, akik nem tudják a választ. Ez a gyerekre talán még inkább 
igaz,  így figyelni  kell,  hogy ne „kvíz  kérdéseket”  adjunk fel,  hanem teljesen  hétköznapi 
dolgokat becsültessünk meg a diákokkal.

2. gyakorlat:  A  Campus  lemérése  során  a  lépés,  mint  mértékegység  működőképes 
egységnek bizonyult.  Viszonylag gyorsan,  egy -  másfél  óra alatt  elvégezhető  a mérés.  A 
térképpel  összehasonlítva  megközelítőleg  pontos  eredményeket  kaptunk.  Nagyjából  a 
Campus valódi területe is ekkora.  (Pontos adatunk nincs.)  Tehát a lépéses becslőmódszer 
relatíve megbízhatónak mondható.  Az ökológiai  lábnyommal való összehasonlítás nagyon 
tanulságos feladat, gyerekekkel is érdemes megcsinálni.
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