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Mérési feladat 

Feladat: Vizsgáld meg, hogy különböző égő gyertyák esetén, hogyan változik a hosszúságuk az 

idő függvényében! Mérd meg a különböző gyertyák kiindulási hosszát és átmérőjét! A 

filctollal óvatosan készíts egy 0,5 cm beosztásokkal rendelkező skálát a gyertyákra! 

Gyújtsd meg a gyertyát és stopperóra segítségével mérd meg, hogy mennyi idő telik el 

addig, amíg a gyertya hosszúsága eléri az egyes jelöléseket! Adataidat foglald táblázatba! 

Végezd el ezt a mérést a többi gyertya esetén is. Ábrázold közös koordinátarandszerben a 

gyertyák hosszváltozását az égési idő függvényében! Végül válaszolj a feltett kérdésekre! 

Felhasználható eszközök: különböző méretű gyertyák, gyurma, filctoll, vonalzó, tolómérő, 

stopperóra, fém tálca, gyufa, milliméterpapír 

Mérési eredményének: 

Jelöljük l-lel azt a távolságot, amennyivel rövidebb lett a gyertya az égése során (azaz amennyivel 

csökkent a hossza), t-vel pedig azt az időt, ami a gyertya meggyújtása óta eltelt. 

Az első gyertya: 

A gyertya kezdeti hosszúsága: ………………………………………… 

A gyertya átmérője: ………………………………………. 

l (cm)         

t (s)         

A második gyertya: 

A gyertya kezdeti hosszúsága: ………………………………………… 

A gyertya átmérője: ………………………………………. 

l (cm)         

t (s)         

A harmadik gyertya: 

A gyertya kezdeti hosszúsága: ………………………………………… 

A gyertya átmérője: ………………………………………. 

l (cm)         

t (s)         
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A gyertyák hosszváltozása az idő függvényében: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdések: 

1. A grafikonok segítségével határozd meg, hogy mennyi ideig tudnak égni az egyes gyertyák! 
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2. A grafikonok segítségével határozd meg, hogy az egyes gyertyákból milyen hosszút kellene 

készíteni, hogy egy tanóra időtartamával (45 min) megegyező ideig égjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A csillámos (a többitől eltérő színű) gyertya meggyújtása nélkül becsüld meg, hogy mennyi 

ideig tudna égni! A gyertya méreteit megmérheted. Gondolatmenetedet jegyezd is le! 
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4. Az alábbi táblázat
1
 különböző gyertyák égési idejét és azok árait tartalmazza. Szerinted melyik 

gyertyát éri meg legjobban megvásárolni ha pusztán az égési idő szerint szertnénk a 

leggazdaságosabb megoldást választani (az illatától, színétől és egyéb szubjektív tényezőktől 

tekintsünk el!)? Válaszodat indokold! 

 

Név Ár Égési idő 

Air Wick színjátszós körte illatú 1699 Ft/ db 38 óra 20 perc 

Profissimo gyertya üvegpohárban 649 Ft/db 18 óra 5 perc 

Gies kicsi illatgyertya 219 Ft/db 5 óra 5 perc 

Dufty by Gies fahéjas mécses 249 Ft/ 8 db 3 óra 55 perc 

Gies tuskógyertya 749 Ft/ 4 db 2 óra 20 perc 

 

                                                 
1
 Az adatok forrása:  http://www.ripost.hu 


