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Matematika - tanári segédlet 
Mérjük meg a fák magasságát és mutassuk be a kapott eredményeket! 

Keressünk érdekességeket a fák méreteiről a Pappus növénytáblák segítségével 

Cél: A környéken található fák magasságának különböző módszerekkel való mérése és életkoruk becslése. A Pappus 
anyagok segítségével minél több méreteikhez és korukhoz tartozó érdekesség gyűjtése, és a különböző fajok méretei és 
élethosszuk közti különbségek bemutatása. 
 

1. feladat: egy közeli fa magasságának becslése 
Számos módja létezik, hogy megmérjük egy fa magasságát. A komoly erdészeti mérőműszerektől az olyan egyszerű 
módszerekig, mint hogy áttekintünk a két lábunk között! Keressetek minél több érdekes módszert a méréshez!  
 
 

2. feladat: mért adatok ábrázolása négyzethálós papíron 
• A diákoknak először meg kell állapítaniuk, hogy milyen nagyságrendű adatok vannak, és ennek tükrében kell 

kiválasztani az osztásközök mértékét. 
• Készítsetek különböző ábrákat a kapott információk alapján. Például ábrázoljátok a legmagasabb ismert fákat vagy az 

átlag magasságukat!  
• Ha van elég idő, ábrázoljátok a kerületüket is. Milyen viszonyban van a fa kerülete a magasságával?  

 
Sikerkritériumok: 
ü Az adatok tükrében a gyerekek felismerik milyen adatábrázolásra van szükség 
ü A kapott grafikonok segítségével be tudom mutatni az ábrázolt adatokat 
ü Át tudom adni, hogyan kaptam az eredményeimet 
 
 

Szükséges eszközök: 
Számos hasznos információ található el a Pappus növény 
táblákon. Néhány hasznos információ a hazánkban is gyakori 
fajokról: 
Kőris 
• legidősebb: 864 év (+/-100 év) 
• legnagyobb kerületű: 13 m 
• tipikus maximum magasság: 25 m 
Bodza 
• legidősebb: 220 év (+/-100 év) 
• legnagyobb kerületű: 2 m 
• tipikus maximum magasság: 15 m 
Kislevelű hárs 
• legidősebb: 820 év (+/-300 év) 
• legnagyobb kerületű: 12.81 m 
• tipikus maximum magasság: 26 m 
Vadgesztenye 
• legidősebb: 441 év 
• legnagyobb kerületű: 7.33 m 
• tipikus maximum magasság: 35 m 
Tölgy 
• legidősebb: 2,080 év 
• legnagyobb kerületű: 15 m 
• tipikus maximum magasság: 40 m 
Fűz 
• legidősebb: 263 év 
• legnagyobb kerületű: 9.8 m 
• tipikus maximum magasság: 30 m 
 
További hasznos anyagok: 
Matematika tanári segédlet – Magasságmérés házi klinométerrel 
Matematika tanári segédlet – Természetes anyagok használata 
matematikai problémák megoldására és becsüljük meg a 
falevelek területét 

 


