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A csoport tagjai: Gottfried Anna, Tóth Linda, Szeghy Ferenc, Soós Éva
Az óra címe: Távolságmérés
Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra
Az óra menete Tevékenysé

gmódszer
Szemléltetés,  
eszközök

I. Szervezés, adminisztráció
II. Motiváció
Mit gondoltok milyen hosszú az emberi DNS, ha az ember 
legnagyobb sejtjének átmérője 0,1mm?
(2m)

Találós 
kérdés

III. Új ismeretek feldolgozása
A mérés azt jelenti, hogy megnézzük: egy adott mennyiség (ez a 
mértékegység), hányszor (ez a mérőszám) van meg a mérendő 
mennyiségben.
Kézzelfogható, mindenki számára elérhető mértékegységek: ujj, 
arasz, könyök, láb, lépés; a térfogategységek közül az akó, a hordó.

Érdekes, általunk kevésbé használt hosszmértékegységek:
1angström= 0,1 nm=10-10m
1ujj=22,22mm
1láb=0,3m
1mérföld=1609m
1fényév=9,46x1015m
Mérjétek meg a saját ujjatokat, lábatokat!

Van hét alapegység, ezek: a hosszúság [m], a tömeg [kg], az idő [s], 
az áram [A], a hőmérséklet [K], az anyagmennyiség [mól] és a fény 
[cd] egységei. Az első négy közismert, ezekre épült a SI-t megelőző 
MKSA- egységrendszer. 
A többi (mérték)egység származatott, jelentős részük külön nevet 
kapott.

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.
Az első méter definíciót a Föld méretéhez kötötték: az Egyenlítő 
40 000 000-od része, franciák készítették az első méter-etalont.
A következő meghatározás elvileg mindenki számára elérhető, a 
kripton egy átmenetén alapul.
A ma érvényes meghatározás magyar ötlet, Bay Zoltán nevéhez 
kötődik. A mérhető mennyiségek közül már évtizedek óta az idő az, amit a 
legnagyobb pontossággal tudunk mérni (egyes források szerint ma a 
bizonytalanság 10-16!)
Hogyan mérhetünk távolságot?

1. Közvetlen összehasonlítás
- vonalzóval, lelépünk egy távolságot, térképhasználat
2. Más mennyiségekre visszavezetve
- szögmérés (háromszög, szögfüggvények, teodolit, szextáns)
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http://www.inaplo.hu/_inlog/log-tema2003b/bay-zoltan/
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter#Atomi_sug.C3.A1rz.C3.A1s_hull.C3.A1mhossz.C3.A1n_alapul.C3.B3_m.C3.A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodperc
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/1983
http://hu.wikipedia.org/wiki/SI_sz%C3%A1rmaztatott_egys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/SI-alapegys%C3%A9g


- időmérés (hanghullám sebességét ismerve, 
halradar,fénysebesség, radar, fázismérés, GPS)

- Nyomásmérés (barometrikus magasságmérők, mélységmérők-
búvárok)

Prefixek: centi, deci, mili, deka, hekto, mikro, kilo stb.

Játékos feladatok:
Párokban: Becsüljétek meg milyen magas a másik a saját 
magasságotokhoz viszonyítva, tegyetek így más testhosszaitokkal is. 
Ellenőrizzétek mérőszalaggal.

Alkossatok 3-4 fős csoportokat: A teremben található tárgyakból 
válasszatok ki párat, mérjétek le. A többi csoport ezek méretét fogja 
megbecsülni. A legpontosabb nyer.  

Vizsgáljátok meg az osztály tanulóinak magasságeloszlását 2-3cm-es 
különbségenként intervallumokba sorolva őket. Készítsetek 
diagramot! (db. és m-tengelyeken)

Készítsetek tervet, hogyan mérhetjük le egy szabálytalan alakú 
helyiség területét! 
Mérjétek meg milyen hosszú egy perc! Pl: amíg Peti elsétál a büféig.

Érdekes adatokat sorolunk fel az emberi testről, a gyerekeknek 
ellenőrizniük kell, hogy helyesek-e (v. rájuk vonatkoznak-e az 
állítások)
Igaz-e hogy:
- az alkarunk és a talpunk hossza megegyezik
- a tenyerünk és az arcunk hossza is egyenlő
- ha kitárjuk két oldalra a kezünket és megmérjük az ujjaink vége 
közti távolságot, annyit kapunk, mintha a magasságunkat mértük 
volna
- a két szemünk között pont még egy szemnyi távolság van

Saccolós, számolós feladatok:
- Milyen magas a világ legmagasabb épülete? Hányszor kellene 

egymás után fektetnünk, hogy körbe érje a Földet? Hány 
darab zsiráfot kellene egymás fejére állítanunk, hogy felérjék 
a tetejét?

-  Hány darab Hold férne el a Föld és a Hold között?
- Mekkora egy ember térfogata? Mekkora egy busz térfogata? 

Ezek alapján valójában hány ember fér el egy buszon? 
- Mekkora lehet a talpunk területe? Hány ember tud ráállni egy 

A3-as lapra?

- Milyen vastag egy papírlap? Hány papírlap magas vagy te? 
- Milyen vastag egy DVD lemez? Hány DVD lemez magas egy 

kutya? Csoportokban menjetek ki a suliból és egy kutyát 
sétáltató embert kérjétek meg, hagy mérjétek meg a kutyust!
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- Mérjétek le a karhosszotokat, álljatok a falhoz egymás ujjait 

érintve (széttárt karokkal), így mérjétek meg a terem 
kerületét! Így lemérhettek bármit: buszmegállót, 
utcaszélességet, autó kerületét, kamion hosszát, tó kerületét.

- Ha elég sokan vagytok lemérhetitek az egész iskola kerületét 
(vagy csak szorozni kell)!

- Hány sejt magasak, szélesek vagyunk?
- Milyen hosszú a bélrendszerünk?
- Hány vírus hosszú egy sejt?
- Hány molekula hosszú egy vírus?
- Hány baktérium fér el egy a tenyerünkön, busz ülésen, 

liftgombon, ha nem fedik egymást?
- Hány focista hosszú egy stadion?
- Hány tojás hosszú egy tyúk?
- Mennyi utat tesz meg a vérünk egy perc alatt? Milyen hamar 

kerülné meg a Földet?

Házi feladat: Hány tengerimalac hosszú az egész család együttvéve?
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A Campus mérete:
Számítás:
Az iskola területét körbe léptem, majd lemértem, hogy mekkora volt egy lépés, ez alapján:
kerület: 1240m
terület: 87021 m2 (ami nagyobb mint egy átlagos magyar ember ökológiai lábnyoma, ami az 
index szerint 2006-ban 3,7 hektár volt)

A Tejútrendszer átmérője: 1018 km
A Nap-Föld távolság: 149 600 000 km
A Föld-Hold távolság: 384 404 km
A Föld sugara: 6 300 000 m
egy átlagos emberi környezet: 1-100 m
átlagos testmagasság: 165 cm
két pont legkisebb távolsága, amelyet még 
meg tudunk szemünkkel különböztetni

0,1 mm

egy nagyobb sejt 10-5 - 10-4 m
baktérium 10-7 - 10-5 m
vírus 10-7 m
közepes molekula 10-8 - 10-9 m
atomok 10-11 - 10-12 m


